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Resumo 

  

O feltro de lã é um material que vem sendo utilizado nas indústrias de artefatos. No setor do 

vestuário, o feltro tem se limitado à aplicação em chapéus e poucos calçados para inverno. O 

feltro é um material sustentável proveniente da lã de ovinos, com potencial para utilização em 

vários produtos. Esses fatores motivaram a realização desta pesquisa para avaliar as 

características e o desempenho da matéria-prima para utilização no segmento médico 

hospitalar. O objetivo deste trabalho foi investigar o uso do feltro de lã para aplicação em 

lençóis e fronhas de uso hospitalar, e palmilhas para uso terapêutico. A metodologia 

experimental foi dividida em: "Testes de Caracterização" para determinação das propriedades 

termofísicas, químicas e outras variáveis do comportamento do material; "Testes de 

Aplicação" para determinação do desempenho do produto. Os "Testes de Caracterização" 

foram realizados no feltro de lã antes e depois de ele passar por lavagem nas máquinas 

extratora, túnel e a seco. Também foi realizada uma caracterização dos materiais feltro 

sintético 100% poliéster, tecido de algodão 100% e tecido misto (67% algodão / 33% 

poliéster). Esses testes foram: Mecânicos; Inflamabilidade; Químicos; Colorimetria; 

Microscopia Eletrônica de Varredura - MEV. Os Testes de Aplicação foram: Termografia; 

Análise Microbiana; Análise da Adaptabilidade dos lençóis, fronhas e palmilhas de feltro. Os 

resultados dos testes de caracterização mostraram que o feltro de lã possui boa resistência 

mecânica à tração, ao rasgo e ao esgarçamento, pilling comparável ao dos demais materiais, 

melhor resistência à propagação de chama, excelente repelência a dois agentes químicos e a 

água líquida, e baixa repelência ao óleo. As análises do MEV mostraram a estrutura escamosa 

da fibra do feltro de lã diferente da fibra lisa do feltro sintético. Nos testes de caracterização 

do feltro de lã após lavagem, foi verificado que as máquinas extratora e a seco apresentaram 

maiores resistências mecânicas, o pilling não apresentou alteração significativa, a repelência a 

dois agentes químicos não variou para as máquinas extratora e a seco. A concentração de 

lanolina retida no feltro mostrou ser maior na lavagem a seco, não apresentando variação após 

o primeiro de um total de cinco ciclos de lavagem. O processo de lavagem na máquina a seco 

mostrou ser menos agressivo de todas as máquinas, preservando as cores do feltro além de 

não as degradar após o primeiro dos cinco ciclos de lavagem. A análise de MEV mostrou 

melhor conservação das cutículas no processo de lavagem a seco. Os resultados dos testes de 

aplicação mostraram no ensaio de termografia não haver diferença entre as temperaturas nas 

palmilhas de Feltro de lã e de EVA (Etileno Acetato de Vinila). A análise microbiana mostrou 
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a ineficiência do agente bactericida / fungicida aplicado nas palmilhas. Os testes da 

adaptabilidade dos lençóis, fronhas e palmilhas de feltro mostraram boa adaptabilidade quanto 

a percepção de conforto dos usuários. Conclui-se que o feltro de lã é um material versátil com 

características e propriedades que o habilitam como material resistente e multifuncional para 

ser aplicado em produtos do vestuário hospitalar e ortopédicos.  

Palavras-chaves: feltro de lã; vestuário hospitalar; palmilha; ortopédico.  
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Abstract - The wool felt is a material that has been used in artifact industries. In the clothing 

sector felt has been limited for applications in hats and few shoes for wintertime. Felt is a 

sustainable material obtained from sheep wool with potential to be used in various products. 

These factors motivated the conduction of this research to evaluate the characteristics and 

performance of this raw material for utilization in the hospital sector. The goal of this work is 

to investigate the utilization of the wool felt for application in sheets and pillowcases used in 

hospitals, and insoles for therapeutic use. The experimental methodology has been divided in: 

"Characterization Tests" for determination of thermo physical and chemical properties and 

other variables referent to the material behavior; "Application Tests" for evaluation of the 

product behavior. The "Characterization Tests" have been performed in the wool felt before 

and after it has been washed in the extractor, tunnel and dry washing machines. Additionally, 

it has been performed the characterization of the synthetic felt 100%, the cotton 100% textile 

and the mixing textile (67% cotton / 33 polyester). These tests were: Mechanicals; 

Flammability; Chemicals; Colorimetry; Sacaning Electron Microscope - SEM". The 

"Application Tests" were: Termography, Microbial Analysis and Analysis of the adaptability 

of sheets, pillowcases and insoles. The results of the "Characterization Tests" showed that the 

wool felt has good mechanical resistance to traction, to the tear and to the slippage, pilling 

was comparable to the other materials, better resistance to fire propagation, excellent 

repellency to two chemical agents and liquid water, and low resistance to oil. SEM analysis 

showed a flaky fiber appearance for the wool felt different from the plain fiber of the 

synthetic felt. In the characterization tests after washing it was verified that the extractor and 

dry machines showed better mechanical resistances, the pilling did not present significant 

change and the repellence to two chemical agents did not modify for both machines. The 

lanolin retained in the felt showed to be highest for the dry washing and did not present 

variation after the first of a total of five washing cycles. The washing process with the dry 

washer pointed out to be less destructive, preserving the wool felt colors and not degrading 

them after the first of a total of five washing cycles. The SEM analysis showed the better 

conservation of the cuticles during the dry washing process. The results of the application 

tests using thermography showed there was no temperature difference for the insoles of wool 

felt and EVA (Ethylene-vinyl acetate). The microbial analysis showed the inefficiency of the 

bactericidal / fungicidal agent applied in the insoles. The adaptability tests of the sheets, 

pillowcases and insoles showed good suitability regarding the comfort sensation by the users. 

As conclusion the wool felt is a versatile material due to its characteristics and properties that 
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make it a resistant and functional material, enabling it to be recommended for application in 

clothing and orthopedic products of the hospital sector. 

 

keywords: natural wool felt; hospital clothing; insole, orthopedic.
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1 Introdução 

Nos últimos anos, ampliou-se, no Brasil e no mundo, o debate acerca da preocupação com a 

degradação ambiental e sua relação com os padrões de consumo e produção capitalistas. A 

evolução da consciência ambiental vem gerando uma série de iniciativas empresariais 

concernentes à imprescindibilidade do engajamento das empresas na construção da 

sustentabilidade aliada a seus processos produtivos.  

Com isso, atender às demandas de mercado com sustentabilidade, qualidade e eficiência tem 

se tornado um grande desafio para as diversas áreas do conhecimento, principalmente para a   

área das engenharias. Nessa perspectiva, este estudo buscou fazer uma interface entre a 

engenharia de materiais e o design no contexto do setor médico hospitalar. 

De acordo com Cohen (1997), a ciência e a engenharia dos materiais são áreas da atividade 

humana associadas ao desenvolvimento e à aplicabilidade de conhecimentos que relacionem 

composição, estrutura e processamento de materiais às suas propriedades e usos. O objetivo 

principal da ciência dos materiais é a obtenção de conhecimentos básicos sobre a estrutura 

interna, as propriedades e o processo de materiais. No entanto, a engenharia dos materiais 

aponta para a utilização dos conhecimentos básicos e aplicados em torno dos materiais, de 

maneira que esses possam ser transformados em produtos para a sociedade (SMITH e 

HASHEMI, 2012).  

 

Para Silva et. al. (2012), ao longo dos anos, a seleção dos materiais se tornou etapa 

fundamental do projeto e da fabricação de novos produtos, sendo tema de estudos e pesquisas 

dos setores públicos e privados, devido a sua grande importância econômica. O conhecimento 

dos materiais, portanto, auxilia na sua correta seleção para os diversos usos e na determinação 

das suas propriedades e qualidades tecnológicas.  

 

Já o design contribui, segundo Löbach (2001), na configuração de um plano ou ideia que visa 

resolver um problema específico por meio do seu desenvolvimento e concretização. Sua 

aplicação varia de acordo com o conceito que o complementa, agregando ao termo design à 

função que ele executará, tais como o design de produtos. 

De acordo com Gomes Filho (2006), em “Design do objeto: bases conceituais”, a amplitude 

em relação à compreensão e conceituação do termo design se dá pela abrangência e 
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diversidade das atividades que ele desenvolve e que vem expandindo constantemente em 

novas especialidades. O design deve atuar concomitante as suas funções sociais de forma 

reflexiva e crítica, para que se alcance qualidade nos resultados, gerando benefícios de caráter 

social, econômico e ambiental.  

 

O segmento escolhido para esta pesquisa foi o setor médico hospitalar, que visa ao cuidado, à 

qualidade da assistência à saúde prestada e à segurança do paciente. A realização desse 

serviço depende de profissionais qualificados, de medicamentos, equipamentos e produtos 

médicos adequados ao desenvolvimento das atividades. Nas áreas de ortopedia, 

traumatologia, medicina esportiva, terapia ocupacional e especialidades similares, é comum o 

uso de artigos e produtos com finalidades terapêuticas que auxiliam no tratamento, na 

regeneração, recuperação, prevenção e, até mesmo, na correção de algum dano ou mal que 

afeta a saúde e o bem-estar das pessoas.  

Logo, a engenharia de materiais tem grande atuação na área da saúde, no desenvolvimento de 

equipamentos, produtos e nos mais diversos ambientes, ao conciliar, com o design, 

ergonomia, funcionalidade e eficácia, com todas as demais demandas, particularidades e 

especificidades que regem esse segmento. Assim, a interface entre engenharia de materiais e 

design pode oferecer ferramentas inovadoras e sustentáveis ao segmento médico hospitalar, 

desde a etapa de projeção até a produção, confecção e criação de novos produtos, correção, 

atualização e/ou adaptação de produtos já existentes, pela intervenção nos processos 

produtivos ou na proposição do uso de novos processos e/ou materiais mais sustentáveis e 

com mais benefícios para os usuários pacientes. 

No âmbito da engenharia de materiais, a seleção dos materiais contempla aspectos técnicos, 

de resistência e desempenho. Na esfera ambiental, a seleção se converge para 

sustentabilidade, energia incorporada, emissão de poluentes, preservação das fontes de 

insumo, reciclagem e toxicidade. Na dimensão do design, os requisitos se relacionam à 

usabilidade, ergonomia, conforto e segurança, expressividade e linguagem dos materiais. 

(DIAS; GONTIJO, 2001). 

Os materiais são de grande relevância para a engenharia e o design, uma vez que são eles 

que estruturam o produto fisicamente, pois suas peculiaridades conferem propriedades 

para o produto tanto no acabamento que lhes é dado, quanto à maneira como são 
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combinados, que agregam os valores e dão significado ao artigo.  

Segundo Ashby e Johnson (2010), os materiais são conformados como peças, sendo 

ligadas umas às outras, e a superfície desse conjunto é refinada de modo a criar uma 

composição harmoniosa. Dessa forma, os aspectos dos materiais são de suma importância 

para tornar o produto mais agradável para o usuário e mais eficiente quanto ao seu uso. 

 
Assim, o papel dos materiais na composição dos produtos é proporcionar a satisfação do 

usuário. O projetista tem que considerar um número grande de variáveis na seleção dos 

materiais, de modo a compor um produto funcional, ecológico, sensorialmente agradável, 

preferencialmente de baixo custo, e hoje cada vez mais sustentável, o que garantirá a sua 

melhor e mais rápida aceitação no mercado. 

 

Uma nova perspectiva para aplicação adequada de um material têxtil pode ser o fator 

inovador e diferencial de mercado, sendo que os usos de materiais inovadores e alternativos 

podem ser uma excelente opção para confecção de vários produtos. Os artigos ortopédicos 

para fins terapêuticos apresentam grande potencial quanto à utilização de matérias-primas 

alternativas no processo de fabricação.  

Considerando o exposto, o presente trabalho visa pesquisar a inserção da matéria-prima Feltro 

de lã, um material sustentável, em substituição a similares sintéticos hoje comumente 

utilizados, no desenvolvimento de palmilhas ortopédicas, lençóis e fronhas hospitalares com 

finalidades terapêuticas, especificamente na regeneração de úlceras de pressão e fissuras 

calcâneas. Esta proposta objetiva avaliar essa substituição quanto à sua viabilidade técnica, 

produtiva, econômica e mercadológica, bem como os benefícios desses produtos para os 

usuários pacientes. 

A escolha do tema desta pesquisa teve motivações ambientais e de promoção à saúde e mais 

conforto aos usuários pacientes, chamando a atenção da pesquisadora para a inserção da 

matéria-prima “Feltro de lã” em produtos ortopédicos e hospitalares, por ser um material 

sustentável, versátil, resistente e absorvedor de umidade. Dessa forma, buscou-se entender: 

por que indústrias fabricantes de produtos ortopédicos e hospitalares com finalidades 

terapêuticas não optam por utilizar o Feltro de lã na confecção de palmilhas 
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ortopédicas, lençóis e fronhas hospitalares em substituição às matérias-primas similares 

sintéticas?  

Esta pesquisa se justifica por ser a lã um material sustentável, utilizado na indústria têxtil, 

geralmente na área de vestuário. Esse material apresenta propriedades condizentes para uso 

terapêutico, podendo ser utilizado em diferentes produtos ortopédicos, devido às suas 

vantagens comparadas com outros materiais convencionais, atualmente utilizados, oriundos 

do petróleo. O feltro de lã possui boas características térmicas e higroscópicas, 

proporcionando maior conforto principalmente para pessoas que sofrem de patologias no 

corpo e nos pés. Portanto, abre-se uma excelente oportunidade para este estudo, visando à 

inserção desse material na cadeia produtiva dos produtos ortopédicos.  
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2 Objetivos 

2.1 Objetivo Geral 

O objetivo principal deste trabalho é caracterizar o feltro de lã em substituição aos tecidos 

sintéticos atualmente utilizados para produção de palmilhas, lençóis e fronhas hospitalares.  

2.2 Objetivos Específicos 

• Levantamento bibliográfico das propriedades e da matéria-prima "lã" e dos "feltros" 

produzidos com lã e com material sintético; 

• Descrição dos processos da produção dos feltros com lã e sintético e suas utilizações; 

• Caracterização por meio de testes mecânicos, químicos e de funcionalidade dos feltros 

produzidos com lã e material sintético, dos tecidos constituídos por 100% de algodão e 

dos tecidos constituídos por uma mistura de 67% algodão e 33% de poliéster; 

• Elaboração de protótipos de palmilhas, lençóis e fronhas hospitalares, utilizando o 

“feltro de lã”; 

• Realização de testes para avaliação experimental das palmilhas, lençóis e fronhas de 

Feltro de lã, quanto ao conforto e funcionalidade tátil, térmica e visual; 

• Realização de testes de lavabilidade em máquina extratora, máquina túnel e lavagem a 

seco para avaliação da manutenção do teor de lanolina no feltro de lã; 

• Análise dos benefícios a usuários pacientes da inserção do feltro de lã em produtos 

terapêuticos e hospitalares.  

Para essa trajetória, considerou-se a seguinte hipótese: A utilização de produtos 

confeccionados com feltro de lã para a produção de palmilhas ortopédicas, lençóis e 

fronhas hospitalares com finalidades terapêuticas pode ser uma alternativa sustentável e 

mais benéfica para prevenir e/ou atenuar patologias.  

Assim, este trabalho de pesquisa foi dividido em três partes: Revisão Bibliográfica; Parte 

Experimental – Caracterização e Produto, conforme apresentado na Figura 2.1. 
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Figura 2.1 – Estrutura da tese. 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A Revisão Bibliográfica aborda as fibras têxteis, descrevendo as fibras naturais, químicas e 

fibra de lã. Posteriormente, é descrita a morfologia da lã, processamento e propriedades da lã. 

Em seguida, é desenvolvido um estudo sobre o processo produtivo do feltro de lã e do feltro 

sintético. Adicionalmente, é apresentado o mercado e comércio dos “não tecidos” e dos 

lanifícios, os produtos e artigos desenvolvidos com o Feltro de lã e uma revisão sobre a 

sustentabilidade da lã. Neste capitulo, também é apresentada a anatomia funcional e 

biomecânica dos pés, fissuras calcâneas, palmilhas ortopédicas e terapêuticas: os tipos, 

funções, aplicações e materiais utilizados na confecção de palmilhas. Nessa etapa, são 

apresentados os produtos hospitalares, vestuário hospitalar, lençóis e fronhas confeccionados 

em tecido 100% algodão e em tecido 67% algodão / 33% poliéster, lavanderia hospitalar e 

uma revisão sobre ulceras de pressão.  

 

A Parte Experimental – Caracterização descreve a parte experimental com a caracterização 

do Feltro de lã, feltro sintético, tecido 100% algodão e tecido 67% algodão / 33% poliéster. 

Foram realizados dezessete testes com o Feltro de lã, divididos em três categorias: Testes 

Mecânicos (i) Resistência à Tração e Alongamento; (ii) Resistência ao Rasgo; (iii) 

Esgarçamento; (iv) Abrasão; (v) Gramatura; (vi) Pilling; (vii) Inflamabilidade. Testes 
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Químicos: (viii) Repelência a Agentes Químicos; (ix) Repelência a Óleo; (x) Repelência à 

Água; (xi) Extração de Graxos; (xii) Colorimetria; (xiii) Microscopia Eletrônica de Varredura. 

Testes de Aplicação: (xiv) Lençóis e fronhas; (xv) Termografia; (xvi) Análise Microbiana; 

(xvii) palmilha. O Feltro de lã foi caracterizado sem passar por processo de lavagem e após 

passar por três processos de lavagem em máquina túnel, máquina extratora e máquina a seco. 

Também foram desenvolvidos lençóis e fronhas de Feltro de lã e lençóis e fronhas de tecido 

100% algodão, para serem avaliados por voluntários no teste de aplicação. Além disso, foram 

desenvolvidas palmilhas de Feltro de lã, as quais passaram por teste de aplicação, teste de 

termografia e análise microbiana.  

Em Produto, apresentam-se os resultados da caracterização e as discussões com a avaliação e 

uma análise comparativa entre esses materiais. 

 

Finalmente, são apresentadas as conclusões, contribuições originais ao conhecimento, 

relevância dos resultados, avaliando todo o processo e deixando algumas sugestões de estudos 

futuros, com o objetivo de dar continuidade à investigação do tema. 

 

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UEMG – Universidade do 

Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil, sob os protocolos de números 793.633 

de 25/08/2014 e 455.846 de 11/11/2013, sendo que todos os dados foram coletados após o 

consentimento informado dos sujeitos. A confidencialidade das informações e o direito de 

recusa em participar da pesquisa foram plenamente garantidos (Anexos 1 e 2).  
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3 Revisão Bibliográfica 

Este capítulo apresenta a revisão bibliográfica dos tópicos relevantes que subsidiaram a 

realização desta investigação. Primeiro, são apresentadas algumas informações, como 

definições, propriedades, características e processos produtivos das fibras têxteis, fibras 

têxteis naturais e químicas, para se chegar à matéria-prima base deste trabalho, “fibra de lã”. 

Depois, "Feltro de lã" e "feltro sintético".  

Em seguida, fez-se uma revisão bibliográfica sobre a anatomia dos pés e sobre os calçados, 

especificamente as palmilhas utilizadas para fins ortopédicos e terapêuticos. Finalmente, uma 

revisão bibliográfica sobre o vestuário hospitalar, os materiais utilizados em sua confecção, 

propriedades e processos de lavagem desses materiais, ressaltando sua importância na 

preservação da saúde hospitalar. 

3.1 Fibras têxteis  

As fibras têxteis são a matéria-prima utilizada no desenvolvimento de produtos têxteis. 

Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Não Tecidos e Tecidos Técnicos - ABINT 

(2005), elas são filamentos alongados, caracterizados pela flexibilidade, finura e a relação 

entre o comprimento e dimensão transversal e podem ser contínuas (mais compridas ou 

alongadas) ou descontínuas (com comprimento limitado ou reduzido) (TROFICOLOR 

TÊXTEIS S.A., 2014; DANIEL, 2011).   

 

De acordo com Pezzolo (2007), as fibras possuem uma série de propriedades que devem ser 

consideradas em sua seleção, tais como: 

• Finura: caracteriza o diâmetro ou espessura da fibra, que influencia 

diretamente na sensação de toque gerada pelo material. Quanto mais fina a fibra mais 

agradável é o toque. 

• Elasticidade: está relacionada à capacidade da fibra de retornar ao seu estado 

inicial após o seu alongamento. 

• Resistência: capacidade do material de resistir, quando submetido a uma 

situação de extremo esforço, como uma força incidindo no material, um movimento ou até 

mesmo a exposição ao ambiente, durante um período. 

• Toque: sensação de conforto e suavidade proporcionada pela fibra em contato 

com a pele. 
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• Hidrofilidade: capacidade da fibra de absorver e reter uma quantidade de água. 

• Hidrofobicidade: redução da capacidade de absorção ou até mesmo repelência 

da fibra a água. 

• Resistência a produtos químicos: reação do material em contato com produtos 

químicos. 

• Desgaste: reação da fibra quando submetida à ação mecânica. 

 

De acordo com Daniel (2011), as propriedades e características das fibras variam de 

acordo com sua origem, que pode ser: natural ou química. A Figura 3.1 apresenta essa 

classificação. 

 

 
 

Figura 3.1 - Classificação das fibras. 
 

Fonte: Daniel (2007) e Adaptada pela autora  
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3.2 Fibras Têxteis Naturais 

As fibras naturais são originadas de elementos presentes na natureza. Segundo a Troficolor 

Têxteis S.A. (2014), elas podem ser classificadas como: 

 

• Fibra natural de origem vegetal - extraída de elementos vegetais, como a 

folha, o caule, a semente e o fruto. São exemplos de fibras vegetais respectivamente: o sisal 

(folha), a juta e o linho (caule), o algodão (semente) e a fibra de coco (fruto). 

• Fibra natural de origem animal - originada do pelo animal ou secreção 

produzida por um animal. São exemplos de fibra animal: a lã e a seda. 

• Fibra natural de origem mineral - oriunda de rochas com estruturas fibrosas, 

tal como o amianto. 

As fibras naturais são extraídas por setores específicos que atuam precisamente na aquisição 

dessa matéria-prima, para compor todo o mercado que ela abrange, como os setores agrários e 

pecuários. Elas passam por um processo de beneficiamento, para tirar o excesso de sujidade e 

resíduos. A Figura 3.2 indica as etapas do beneficiamento da matéria-prima.  

 

 
Figura 3.2 - Beneficiamento das fibras têxteis naturais. 

 
Fonte: Souza (2014). 
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3.3 Fibras químicas 

As fibras químicas, conhecidas como fibras não-naturais ou fibras manufaturadas, são 

produzidas a partir de processos químicos e podem ser classificadas como fibras artificiais ou 

fibras sintéticas.  

• Fibras químicas artificiais - produzidas quimicamente com matéria-prima 

natural e podem ser de origem natural: (i) vegetal, como o raiom, a viscose, o acetato e o 

modal. 

• Fibras químicas sintéticas - obtidas por síntese química a partir de matéria-

prima não natural, originadas em indústrias químicas e petroquímicas. São exemplos de fibras 

sintéticas: o acrílico, elastano, poliamida e poliéster. (TROFICOLOR TÊXTEIS S.A., 2014, 

PEZZOLO, 2007, DANIEL, 2011).  

 

De acordo com a Associação Empresarial de Portugal (2011), as fibras químicas passam pelos 

processos de preparação, nos quais são misturados os grânulos do material com os aditivos e 

posteriormente passam pela extrusora. Todo produto resultante da extrusão, seja ele um 

monofilamento, uma fita ou outro, são caracterizados como fibra.  

 

3.4 Fibra de lã 

A lã é uma matéria-prima que vem sendo utilizada desde os tempos primórdios pelas mais 

diversas civilizações e sociedades. Ao suprir as necessidades de alimentação, o animal 

proporcionava também insumos para o vestuário e para proteção do corpo (OLIVETE, 2013). 

A International Wool Textile Organization – IWTO (2015) cita as ovelhas como um dos 

primeiros animais a serem domesticados pelo homem, há cerca de dez mil anos. Isso 

promoveu os primeiros desenvolvimentos de tecidos a partir das fibras obtidas pela tosquia.  

Pezzolo (2007) afirma que a lã de carneiro foi a primeira matéria-prima aplicada ao processo 

de "feltragem", pelo fato de ela possuir capacidade natural de entrelaçar-se com outras fibras 

devido à sua estrutura e propriedades, apresentadas a seguir.  

3.4.1 Desenvolvimento e morfologia da fibra de lã 

A pele animal é constituída por duas camadas: a parte externa, composta pela epiderme, e a 

camada interna, formada pela derme. A epiderme e a derme são separadas por uma camada 
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basal, na qual os folículos (pelos) se desenvolvem e passam pela epiderme. No início da 

formação do folículo, percebe-se na epiderme uma pequena depressão. Se ela for rompida 

pela glândula sudorípara e pela glândula sebácea, em alguns folículos, surge um nervo eretor. 

(GONÇALVES, 2005). 

Na parte inferior do folículo, forma-se a papila, da qual se desenvolve a fibra, que cresce 

protegida por um envoltório, que é rompido. A pele também é rompida com o crescimento da 

fibra. Na região onde se localiza a papila, ocorre a queratinização, processo pelo qual as 

células moles e a pele se unem, oxidam e endurecem, tornando-se células mais duras e 

resistentes (GONÇALVES, 2005).  

A fibra de lã é composta e estruturada por três partes. Segundo Gonçalves (2005) e Olivete 

(2013), são as seguintes: 

A. Cutícula: conhecida como epiderme, corresponde à superfície externa da fibra. Sua 

estrutura externa consiste de uma série de escamas sobrepostas. Uma imagem 

microscópica da fibra de lã é apresentada na Figura 3.3, na qual é perceptível a 

sobreposição das células superficiais que formam a estrutura escamosa (OLIVETE, 2013).  

 

 
Figura 3.3 - Vista Longitudinal de uma Fibra de Lã. 

Fonte: Rippon (1992, apud OLIVETE, 2013). 

 

As escamas sobrepostas que compõem a superfície da fibra são cobertas por uma cera, 

conhecida como epicutícula. Por meio de seus poros, ela é responsável pela absorção do vapor 

d’água e por manter a água líquida em seu interior. Sob a epicutícula está a exocutícula e, sob 

esta, a endocutícula. As duas primeiras camadas, epicutícula e exocutícula, são muito 
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resistentes a ataques químicos e biológicos, pela grande quantidade de enxofre e de ligações 

cruzadas de cistina. A endocutícula possui menor resistência e maior fragilidade (OLIVETE, 

2013; GONÇALVES, 2005).  

B. Córtex: parte intermediária da fibra que se localiza entre a cutícula e a medula. O córtex 

corresponde a 90% do volume total de uma fibra de lã. É constituído por células alongadas 

e fusiformes. O córtex é composto por dois tecidos: o ortocórtex e o paracórtex. As células 

corticais são macrofibrilas, compostas por microfibrilas, responsáveis pelas características 

de flexibilidade, alongamento, recuperação elástica e de tenacidade da fibra de lã. 

 

C. Medula: localizada no interior da fibra. Quanto menor é a medula maior é a qualidade da 

fibra de lã, uma vez que sua presença torna a fibra inapropriada para aplicação têxtil. O 

seu grau de ocupação pode variar em fibras mais grossas e mais finas. A medula é 

resultante do processo incompleto de queratinização, gerando um canal oco que produz ao 

centro uma segunda fibra, que tende a ser mais rígida e quebradiça. 

 

A estrutura da fibra de lã é apresentada na Figura 3.4, na qual se evidenciam as três partes que 

a compõem: a cutícula, o córtex e a medula. Um corte transversal da fibra é apresentado na 

Figura 3.5, mostrando sua estrutura interna. 

 
 

 
Figura 3.4 - Visualização de cutícula, 

córtex e medula na fibra de lã. 
 

Fonte: Fournier; Fournier (1995, apud 
OLIVETE, 2013). 

Figura 3.5 - Secção Transversal da fibra de lã. 
 

Fonte: Biotechnology Learning Hub (2016). 
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3.4.2 Processamento da lã 

A preparação da lã para a "feltragem" consiste de quatro etapas: tosquia, seleção, 

beneficiamento/lavagem e cardação ou cardagem. Cada etapa do processamento da lã será 

descrita a seguir e são evidenciadas na Figura 3.6. 

 

 
Figura 3.6 - Processo de obtenção e processamento da lã. 

Fonte: Adaptada pela autora de Gonçalves (2005).  

 
 

A. Tosquia  

O processo de obtenção da lã tem início na extração do velo (lã) do ovino por meio da 

tosquia. Segundo Gonçalves (2005), o velo é o manto que cobre o animal e, quando 

tosquiado, ele é retirado como uma peça única, devido às fibras que se emaranham umas às 

outras. A forma adequada de realizar a tosquia é com a lã seca, pois, quando molhada, o 

processo se torna mais difícil. Após a retirada da peça de velo, são tosquiadas separadamente 

as partes da cabeça, barriga, cauda e os pelos queimados pela urina do animal. 

De acordo com Pezzolo (2007), a tosquia consiste no processo de obtenção do pelo do animal, 

sendo feita com uma tesoura elétrica, similar a um barbeador, com a qual o velo é cortado.  

A habilidade e a técnica no ato de tosquiar são essenciais, já que o manuseio inadequado ou 

até mesmo a lentidão no desenvolvimento dessa atividade pode ferir o animal, impossibilitar a 

obtenção do velo inteiro, que impede a divisão adequada dele de acordo com as regiões do 

Tosquia 

Seleção 

Beneficiamento 
(Lavagem) 

Cardação 
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corpo do animal, e, por último, danificar a fibra. Esses fatores são determinantes para a 

classificação e seleção da lã (OLIVETE, 2013).  

Segundo Gonçalves (2005), a época da tosquia varia de acordo com a região, pois depende 

das condições climáticas de cada lugar. O ideal é que a tosquia seja realizada na primavera, 

para que o animal não fique descoberto e exposto ao frio, ao calor e ao peso do velo por mais 

tempo do que o necessário. Por causa desses cuidados, para Pezzolo (2007), a tosquia deve 

acontecer somente uma vez por ano. 

B. Seleção 

Após realizada a tosquia, o velo é amarrado e classificado de acordo com as suas 

características, em que se identifica a aplicação mais adequada para o material (PEZZOLO, 

2007). 

Segundo Olivete (2013), a qualidade da lã depende de uma gama de fatores, como 

alimentação, higienização, condições climáticas do seu habitat e cuidados na criação, 

cuidados na tosquia, embalagem, conservação e transporte da matéria-prima, que influenciam 

e colaboram na classificação do produto final.  

Gonçalves (2005) afirma que a qualidade da lã varia principalmente com as partes do corpo 

do animal da qual é retirada. A lã de maior qualidade está localizada nas regiões da espádua, 

dorso, lombo e parte superior do pescoço. Aquelas de qualidade secundária são encontradas 

nos flancos, costelas e ventre. A lã classificada como de qualidade terciária é aquela 

encontrada no pescoço, pernas, barriga, cabeça, cauda, pernil e nádegas. Quanto mais próxima 

do chão a lã estiver localizada, menor é a qualidade da matéria-prima (OLIVETE, 2013).  

Para Gonçalves (2005) e Pezzolo (2007), as características de maior relevância para a 

classificação e seleção das fibras são as seguintes: finura, comprimento, rendimento, 

ondulação, toque e cor, que serão explicitadas a seguir. 

C. Beneficiamento  

O beneficiamento é um processo de industrialização, que visa transformar uma matéria-prima 

ou um produto inacabado num produto com um grau maior de acabamento, de maneira que 

ele apresente melhores características para o consumo ou para processamento industrial 

posterior. 
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Assim, após a retirada do velo, a lã bruta é beneficiada por meio de várias etapas de lavagem 

e enxágue, a fim de remover a gordura (i.e., lanolina), resíduos vegetais e outras impurezas 

impregnadas na matéria-prima. A lavagem consiste em um processo no qual as fibras são 

conduzidas por garfos ou grades que as transportam de um tanque para o outro, passando por 

até cinco tanques, sendo o último deles o de enxágue com água limpa. Por fim, a           

matéria-prima passa por um processo de secagem e, em seguida, vai para a etapa de cardação 

(GONÇALVES, 2005). 

D. Cardação ou Cardagem 

Após o processo de beneficiamento, as fibras são organizadas pelo processo de cardagem, no 

qual elas são paralelizadas e convertidas em um fino véu (PEZZOLO, 2007). A Cardação é 

um processo mecânico (máquina carda) que desembaraça, limpa e mistura as fibras, de modo 

a produzir um véu ou fita de fibras adequada aos passos seguintes do processo têxtil.  

A cardação da fibra de lã pode ser feita com o objetivo de fiação ou feltragem (i.e., processo 

visando dar forma à lã por meio de entrelaçamento das fibras). Esse processo é realizado pela 

passagem das fibras entre duas superfícies cilíndricas muito próximas, revestidas com 

guarnição de pontas afiadas, que se movem diferencialmente, tanto em velocidade relativa 

como no sentido da rotação, rompendo aglomerados de fibras desorganizadas. Em seguida, 

elas são alinhadas individual e paralelamente umas em relação às outras. As impurezas 

contidas nas fibras são removidas por meio das ações do chapéu da carda, conforme ilustrado 

na Figura 3.7. 

 
Figura 3.7 - Diagrama de uma máquina carda de chapéu. 

 
Fonte: Disponível em: <http://www.wikiwand.com/pt/Carda>. Acesso em: 6 de jul. 2018. 

 

http://www.wikiwand.com/pt/Carda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Carda-corte.png
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A cardação é precedida por dois processos: (a) abertura, que busca desembaraçar os tufos de 

lã e (b) lubrificação, que reduz o atrito e a eletricidade estática entre as fibras. Ambas as 

atividades estão associadas ao processo de mistura das fibras, para alcançar lotes de fibras que 

apresentem mais características em comum, sejam elas relativas ao aspecto físico ou ao preço 

da matéria-prima. Esse conjunto de ações é necessário para evitar o rompimento da fibra 

durante a carda (GONÇALVES, 2005).  

Importante destacar que a lã não é um subproduto exclusivo do mercado de corte de ovinos. 

Também é comum a retirada da lã de peles de animais mortos, denominada lã de pele ou 

pelego. Entretanto, como essa lã possui propriedades diferentes, ela apresenta qualidade 

inferior conforme mencionado por Olivete (2013). 

3.4.3 Características macroscópicas da fibra de lã 

A lã apresenta em sua estrutura características macroscópicas, essenciais para determinar sua 

qualidade e valor comercial. Essas características, descritas a seguir, são: finura, 

comprimento, cor, brilho e frisado ou ondulação, (OLIVETE, 2013; GONÇALVES, 2005). 

• Finura: A finura é o diâmetro ou a densidade linear da fibra, sendo classificada como 

grossa, média, fina, microfibra e de superfície específica (i.e., área exposta por unidade de 

peso). O diâmetro médio de uma fibra de lã pode variar entre 14 e 45 micrometros. As 

fibras mais longas são geralmente mais grossas, chegando a aproximadamente 70 

micrometros. Todavia, as fibras que apresentam maior valor comercial são aquelas de 

diâmetro fino, pois apresentam maior uniformidade ao longo do seu comprimento. A 

uniformidade das fibras é a relação entre comprimento e espessura (OLIVETE, 2013). 

● Comprimento: A fibra é dimensionada pelo seu comprimento aparente, definido como a 

média entre o comprimento da fibra natural, incluindo suas ondulações ou frisos e o seu 

comprimento real, que consiste no comprimento da fibra totalmente esticada 

(GONÇALVES, 2005). De acordo com Olivete (2013), os fios menores, que possuem 

aproximadamente 7,6cm de comprimento, correspondem às fibras curtas. Já os fios que 

medem entre 7,6cm e 17,8cm de comprimento são ideais, pois são mais versáteis e 

econômicos, principalmente quanto ao processo de fiação. Os fios longos acima de 

17,8cm de comprimento são menos viáveis para a fiação.  
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● Cor: é consequência da reflexão da radiação da luz visível proveniente da superfície do 

material transmitida aos nossos olhos. Assim, nosso cérebro recebe a transformação dessa 

imagem como impulso, gerando essa percepção subjetiva da cor. A cor dá ao objeto a 

sensação dimensional e isso acontece por meio de uma fonte de luz que o ilumina 

(SALEM, 2010). Para a avaliação do tom de cor da fibra de lã, ela deve ser lavada. As 

fibras são abertas e o excesso de sujidade e resíduos vegetais são retirados da          

matéria-prima, viabilizando uma análise mais precisa. A cor mais frequente é no tom 

marfim, porém pode variar entre tons que vão do branco ao amarelo. O amarelamento da 

lã é comum nas partes mais expostas, como nas pontas das fibras, que estão mais sujeitas 

à ação do ambiente, do clima e da urina. Dessa forma, o amarelamento indica degradação 

da fibra, o que tende a desvalorizá-la. Logo, medidas devem ser tomadas principalmente 

em relação à armazenagem adequada da lã, pois esse fator interfere diretamente na 

coloração da fibra e, consequentemente, na resistência e nas demais propriedades dela, 

não só a danificando, mas também a desvalorizando. Existem também lãs com tons 

naturalmente mais escuros, como fibras castanhas, cinzas e negras (GONÇALVES, 2005; 

OLIVETE, 2013). Salem (2010) afirma que as lãs tendem a refletir um tom amarelado, 

mesmo após o alvejamento químico. Por isso, são usados branqueadores ópticos, produtos 

que refletem tons azulados ou violeta, objetivando complementar o tom amarelado, para 

que o enxerguemos branco.  

● Brilho: consiste na reflexão especular da luz na superfície lisa da fibra. Portanto, quanto 

mais lisa for a superfície, mais brilho ela refletirá. O brilho da fibra de lã pode variar 

devido a sua estrutura de sobreposição de escamas. Nas lãs em que as escamas são muito 

salientes e seus bordos saem sobre a superfície, a reflexão acontece de forma irregular 

(i.e., difusa) e muitos raios são refletidos para outras escamas, tornando pouco perceptível 

o brilho da fibra. Nas fibras que possuem escamas bem organizadas e sem saliências, a 

reflexão acontece de forma regular (i.e., especular e difusa), projetando os raios para o 

exterior e aumentando a percepção do brilho. A disposição e organização das escamas 

podem variar de acordo com a raça do ovino, apresentando fibras mais ou menos 

lustrosas. O lustro da fibra é definido a partir de sua estrutura. Logo, fibras finas e mais 

frisadas tendem a ter menos brilho enquanto as fibras grossas e pouco frisadas tendem a 

ter mais brilho (GONÇALVES, 2005; OLIVETE, 2013).  
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● Frisado (ondulação): as ondulações são características naturais da fibra de lã e as suas 

variações se devem não só à raça, mas também são influenciadas pela alimentação do 

ovino e pelo clima da região. Segundo Gonçalves (2005), a ondulação é um fator 

relevante para se avaliar a qualidade da fibra e contribui para o toque e comportamento da 

matéria-prima durante os processos de transformação. As lãs mais finas tendem a ter mais 

ondulações e possuem aproximadamente vinte e cinco ondulações por polegada (i.e., dez 

ondulações por centímetro). As fibras com diâmetro maior possuem apenas uma 

ondulação por polegada (i.e., menos de uma ondulação por centímetro). As ondulações 

nas fibras são medidas como ondulações por unidade de comprimento. 

3.4.4 Propriedades da lã 

Os materiais em geral são constituídos por átomos, organizados em moléculas que apresentam 

configuração e quantidades específicas denominadas microestruturas. A maneira como um 

material responde aos estímulos externos é definida pela sua microestrutura, que são as 

propriedades do material. Essas propriedades podem ser físicas, químicas ou físico-químicas. 

(LIMA, 2006): 

As propriedades físicas são observadas a partir do comportamento do material quando 

submetido a algum esforço, como mecânico, elétrico ou térmico (LIMA, 2006).  

As propriedades mecânicas, listadas a seguir, indicam o nível de resistência da fibra ao 

sofrer alguma força, tração, entre outros esforços.  

• Resistência à rotura ou tenacidade: a lã possui baixa tenacidade, (i.e., baixa resistência 

à ruptura quando submetido a uma força de tração), porém possui elevada capacidade de 

alongamento em relação a outros materiais têxteis (GONÇALVES, 2005).  

• Elasticidade: a fibra de lã pode ser esticada em até 30% sem sofrer uma deformação 

permanente, evidenciando a capacidade de recuperação da fibra. Mesmo sofrendo uma 

deformação permanente, a lã apresenta alta capacidade de alongamento e pode ser 

esticada em até 100% sem se romper (GONÇALVES, 2005). 

• Resiliência: é a capacidade de a lã voltar rapidamente ao seu volume inicial após ser 

comprimida (GONÇALVES, 2005). 
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• Rigidez: é a resistência que a fibra oferece ao sofrer tração. A rigidez é influenciada pela 

umidade da fibra, sendo que uma fibra de lã seca é em média quinze vezes mais resistente 

que uma fibra de lã encharcada de água (GONÇALVES, 2005). 

A fibra de lã possui baixa tenacidade e susceptibilidade ao rompimento pela sua baixa 

resistência à abrasão, e desgasta-se facilmente perdendo massa e espessura. Por outro lado, a 

fibra de lã possui alto grau de extensão e ótima recuperação elástica, por ser muito flexível 

(OLIVETE, 2013, GONÇALVES, 2013).  

As propriedades termofísicas, listadas a seguir, indicam a susceptibilidade da fibra quanto à 

transferência de calor e massa.  

• Massa específica: é a massa por unidade de volume do material. A fibra de lã possui a 

menor massa específica entre todas as fibras naturais, sendo praticamente a mesma para 

todos os tipos de lã, aproximadamente 1304kg/m³ (GONÇALVES, 2005). 

• Condutividade térmica: é uma propriedade de transporte que proporciona uma indicação 

da taxa de transferência de energia pelo processo de difusão. A lã é um bom isolante 

térmico e também um bom meio para transferência de massa (i.e., umidade) devido à sua 

porosidade interna. Essa característica faz com que a lã se comporte basicamente como se 

fosse uma esponja. A lã, quando utilizada para conforto térmico, promove uma maior 

sensação de conforto comparada a outros materiais, pois, ao reduzir a transferência de 

calor, permite que ocorra, de modo contínuo, a transferência do suor gerado pela 

superfície externa corporal para o ambiente externo. Assim, a lã propicia uma sensação de 

não abafamento, possibilitando a transição de um ambiente quente e úmido, para outro 

frio e seco, sem alterações bruscas de conforto, segundo Gonçalves (2005). Olivete (2013) 

entende que a condutividade térmica da lã ovina está relacionada à ondulação (crimps) 

característica da fibra. Isso permite o armazenamento do ar entre as fibras, conserva a 

temperatura e evita seu resfriamento.  

• Temperatura: temperaturas acima de 120ºC podem prejudicar consideravelmente a fibra 

de lã, pois ela se torna amarelada, ocorrendo alteração da suavidade e diminuição da sua 

capacidade higroscópica, o que também influencia outras propriedades dessa         

matéria-prima. De acordo com os dados da Pralana (2013), os limites ideais de 

temperatura inferior e superior da lã são 27ºC e 95ºC, respectivamente. 
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• Recuperação de umidade: a fibra de lã possui grande capacidade higroscópica, podendo 

absorver até 35% do seu peso em umidade (GONÇALVES, 2005).  

Segundo Silva (2012), a fibra de lã é um bom isolante térmico e promove o equilíbrio 

calorífico do corpo. As ondulações da fibra permitem o armazenamento de ar entre elas, 

diminuindo a condução de calor.  

As propriedades elétricas listadas a seguir indicam os efeitos elétricos causados na fibra.  

• Condutividade elétrica: De acordo com Gonçalves (2005), a fibra de lã é má condutora 

de eletricidade. Portanto, durante o processamento, a lã acaba por acumular cargas 

elétricas. Entretanto, a fibra de lã possui potencial para aumentar sua capacidade de 

condução elétrica, por sua grande capacidade higroscópica, relacionada ao aumento da 

umidade do ambiente em que se encontra. 

● Resistividade elétrica: depende do teor de umidade contido nas fibras. As fibras com 

maior teor de umidade possuem menor resistividade elétrica e, consequentemente, maior 

condutividade elétrica. Ao absorver água, a fibra de lã incha aumentando o seu diâmetro. 

Esse efeito promove a impermeabilização do tecido, uma vez que os poros são reduzidos 

impedindo a passagem de ar (OLIVETE, 2013).  

As propriedades químicas são as seguintes: 

● Resistência a ácidos e alcalinos: A lã não apresenta resistência a agentes oxidantes e 

álcalis. Em contato com uma solução de álcalis cáusticos a lã pode dissolver. Em soluções 

menos concentradas o material encolhe. Os carbonatos alcalinos possuem reações menos 

danosas ao material e a amônia quase não apresenta ação sobre a fibra. Em relação aos 

ácidos e solventes orgânicos, a fibra de lã é altamente resistente e praticamente não 

apresenta reação, porém a absorção desses componentes acontece de modo similar à 

absorção de ácidos inorgânicos, ao produzirem sais e compostos de adição. Em relação ao 

contato com o ácido sulfúrico forte ou concentrado, a lã pode se dissolver. Mas, em banho 

ácido diluído com apenas 5% ou 6% de concentração em volume, a lã tem um dano 

atenuado, assim como em contato com o ácido clorídrico. A lã, quando em contato com o 

ácido nítrico, propicia o aparecimento de manchas amareladas (OLIVETE, 2013). A lã 

quando tratada em uma solução de ácido clorídrico e, em seguida, em uma solução de 
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hipoclorito de sódio, tem sua capacidade de feltragem consideravelmente reduzida. De 

acordo com a Pralana (2013), a lã possui excelente resistência aos ácidos diluídos. No que 

se refere a sua resistência a ácidos concentrados, os resultados estão entre bons e 

satisfatórios. A lã apresenta também resistência satisfatória aos álcalis diluídos e baixa 

resistência aos álcalis concentrados. 

● Resistência a solventes e estabilidade em óleo: a lã apresenta excelente resistência a 

solventes e estabilidade em óleo (PRALANA, 2013). 

● Propriedades de absorção: a lã possui alta capacidade de absorver e reter vapor de água, 

água líquida, óleos e outros líquidos. Segundo Olivete (2013), essa fibra consegue 

absorver de 13% a 17% de umidade em peso, alcançando saturação ao absorver 29% de 

umidade. A umidade em seu interior reduz consideravelmente sua resistência mecânica. 

De acordo com a Pralana (2015), a superfície da lã tende a repelir líquidos, mas o seu 

interior é altamente absorvente. A lã é considerada a fibra mais hidrofílica das fibras 

naturais sem, todavia, passar a sensação de estar molhada ao ser tocada. A lã pode 

absorver até 22% mais umidade do que o algodão podendo absorver até 35% do seu peso 

em umidade (GONÇALVES 2005). 

Devido à sua porosidade e permeabilidade, a fibra de lã absorve a transpiração corporal 

liberando essa umidade lentamente pelo mecanismo de evaporação. Isso proporciona 

conforto ao usuário tanto no inverno como no verão, pois reduz a sensação de frio, 

possibilitando ainda uma sensação de resfriamento agradável (PRALANA, 2013). 

Constatações como essas mostram que a capacidade de absorção de umidade da fibra está 

diretamente relacionada às propriedades térmicas e higroscópicas da lã. Quanto ao contato 

com óleos, a fibra apresenta facilidade não só de absorção, como também de liberação 

desse composto (OLIVETE, 2013). 

Adicionalmente, Gonçalves (2005) adverte que a exposição excessiva da fibra de lã ao 

vapor de água, combinada com calor excessivo, afeta a elasticidade, o alongamento e a 

tenacidade da fibra.  

Olivete (2013) discorre sobre a sensibilidade e suscetibilidade da fibra à umidade. Ela 

pode ser acometida por bolores (i.e., mofos), que reduzem a sua compatibilidade com 

corantes. Outra situação que pode gerar danos e destruir o brilho da fibra é a exposição 
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dela, durante período de tempo prolongado, a soluções químicas e a agentes aos quais ela 

possui alta resistência. Possivelmente, esse comportamento se deve ao caráter anfotérico 

da fibra de lã, que consiste na sua capacidade de se comportar como ácido ou base, de 

acordo com o meio o qual interage. Portanto, a fibra de lã se comporta como ácido ou 

base, se grupos básicos ou ácidos forem inibidos e impossibilitados de reagir. Salem 

(2010) justifica as propriedades anfotéricas conferidas à fibra pela sua estrutura química. 

Isso possibilita que se comporte como um ácido ou como uma base, dependendo do 

reagente com que tiver contato, ou seja, a fibra tende a reagir com produtos aniônicos ou 

catiônicos, de acordo com o pH do meio. 

● Propriedades físico-químicas: a capacidade de feltragem da lã é uma propriedade físico-

química. Consiste na facilidade que uma fibra tem de emaranhar-se com as outras fibras 

de lã, por influência mecânica, de calor e de umidade (GONÇALVES, 2005; OLIVETE, 

2013). 

Outras propriedades importantes são as seguintes: 

● Resistência à luz ultravioleta: a fibra de lã é pouco afetada pela luz ultravioleta, embora 

possa apresentar um amarelamento quando exposta por tempo prolongado (OLIVETE, 

2013).  

● Sensibilidade a luz visível: segundo Gonçalves (2005), a lã apresenta grande 

sensibilidade à luz, principalmente no estado natural e úmido. Uma exposição prolongada 

pode reduzir consideravelmente a sua resistência. 

● Vapor de água: a exposição excessiva da fibra de lã ao vapor de água, combinado com 

calor excessivo, afeta sua elasticidade, seu alongamento e sua tenacidade (GONÇAVES, 

2005). 

● Microorganismos: por ser uma fibra de origem natural, a lã é mais sensível aos ataques 

de bactérias e bolores. Pode ser danificada, principalmente se for armazenada por muito 

tempo ou de forma inadequada (GONÇAVES, 2005). 

● Fogo: a lã possui grande resistência ao fogo. A sua decomposição é lenta devido aos altos 

níveis de nitrogênio (i.e., gás inerte não comburente) que fazem parte da sua composição, 

retardando a propagação da chama até que ela seja extinta. Quando a fibra está exposta à 
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chama, é liberada uma fumaça densa e cinza, fazendo com que a fibra se despedace 

facilmente. Por essa razão, a fibra de lã se caracteriza por ser um material próxima a não 

combustível (OLIVETE, 2013, GONÇALVES, 2005). Ainda segundo Olivete (2013), a 

lã, ao ser queimada, se esfarela e não adere à pele. 

● Taxa Convencional de Condicionamento (Moisture Regain): As substâncias 

higroscópicas, como as fibras naturais ou sintéticas, possuem a habilidade de atrair 

moléculas de água do meio úmido em volta delas e liberar moléculas de água para um 

meio seco em volta delas por meio do processo de desorção. A NBR 12331:2014 define a 

Taxa Convencional de Condicionamento, como uma taxa padronizada que compreende o 

teor de umidade recuperado próximo ao equilíbrio com uma atmosfera padrão (Moisture 

Regain), mais um valor convencionado para o teor de ensimagem (MALUF; KOLBE, 

2003). Assim, representa a porcentagem de umidade em peso que uma fibra pode absorver 

quando inserida num ambiente padrão na temperatura de 21°C e 65% de umidade relativa 

em relação ao peso da fibra seca (i.e., sem nenhuma umidade). 

 

 Os valores da Taxa Convencional de Condicionamento, mencionados na NBR 12331:2014 

para diversas fibras, incluindo a lã, são apresentados na Tabela 3.1. 

Tabela 3.1- Taxa convencional de condicionamento. 
 

Fibras Apresentação Taxa convencional de 
condicionamento (%) 

Acetato Filamento e fibra 9,00 

Acrílico Fibra 2,50 

Algodão fios e fibras Não mercerizados 8,50 

Fios Mercerizados 10,50 

Juta Fio cru 17,00 

Lã 

Lavada 17,00 

Carbonizada 17,00 

Desperdício de cardagem 17,00 

Cinta cardada 18,25 

Desperdício de penteagem, não carbonizado, 
sistema Schlumberger 

16,00 

Desperdício de penteagem carbonizado 17,00 

Tops sist. Schlumberger 18,25 
 

Fonte: NBR 12331 da ABNT (2014). 
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Os dados apresentados na Tabela 3.1 indicam que as taxas para a lã são superiores às demais 

fibras, sendo praticamente iguais ao fio cru da fibra de juta. 

A microestrutura da fibra de lã e suas propriedades relevantes são apresentadas na Figura 3.8, 

em que se evidencia a relação entre a estrutura da fibra e as suas propriedades mecânicas e 

químicas, como repelência à água, elasticidade, coloração, absorção de som, entre outras. 

 
Figura 3.8 – Microestrutura relacionada à características e propriedades da lã. 

Fonte: IWTO (2015). 

 

3.4.5 Estrutura química da lã  

A fibra de lã é uma fibra natural de origem animal, constituída por queratina, um composto 

proteico originado da condensação de dezoito aminoácidos (SALEM, 2010), cuja composição 

química em peso é apresentada na Tabela 3.2. 

Tabela 3.2 - Composição Química da Fibra de lã. 
 

Composição Química da Lã 
Elemento % (em peso) 

Carbono 52 % 
Oxigênio 22 a 25 % 

Nitrogênio 16 a 17 % 
Hidrogênio 7% 

Enxofre 3 a 4% 
 

Fonte: Pralana Indústria e Comércio LTDA. (2013). 



 

- 26 - 
 

A fibra de lã possui em média 82% de proteínas queratinosas. O restante de sua estrutura é 

composto por proteínas não-queratinosas (assim chamadas por possuírem baixo teor de 

cistina) e de massa de material não proteico, composto principalmente por lipídios cerosos e 

uma pequena quantidade de polissacarídeos. As proteínas não-queratinosas e os lipídios são 

distribuídos de forma irregular. As regiões em que estão localizados apresentam propriedades 

diferentes, como menor resistência mecânica e maior suscetibilidade ao desgaste.  

Por outro lado, a queratina confere à fibra de lã maior estabilidade a agentes químicos e 

físicos, além de torná-la insolúvel na água. A porcentagem de nitrogênio e enxofre presentes 

na fibra de lã varia de acordo com a raça do ovino. A ponta da fibra oposta à raiz também 

tende a possuir menor teor de enxofre, uma vez que sua exposição aos agentes atmosféricos 

degrada a fibra (OLIVETE, 2013). 

A fibra de lã, conforme descrito por Salem (2010), é composta por cadeias de aminoácidos, 

moléculas que possuem os grupos amina (NH2) e ácido carboxílico (COOH) ao mesmo 

tempo, ou seja, ligações amídicas (-CO-NH-) nas laterais, interligadas a ligações cistínicas, 

como indicado na Figura 3.9. 

 
Figura 3.9 - Estrutura química da lã. 

Fonte: Salem (2010). 

 

A estrutura química da fibra de lã permite que sejam feitas ligações com o vapor de água 

extraído do meio, possibilitando a transferência de massa, ou seja, da umidade, da parte mais 

interna da fibra para a sua parte externa. Esse fenômeno faz reduzir a sensação de umidade do 

meio (i.e., partes do corpo das pessoas em contato com a fibra), em climas quentes 

principalmente durante atividades que geram grande transpiração (OLIVETE, 2013; IWTO, 

2015). O arranjo de macromoléculas que compõem a fibra de lã, as cadeias de aminoácidos e 
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as moléculas de vapor d’água aglomeradas em suas laterais são apresentados na Figura 3.10.

 

Figura 3.10 - Vista molecular de uma fibra de lã. 

Fonte: Merino Perform (2008, p. 4 apud OLIVETE, 2013, p. 46) e Adaptada pela Autora. 
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3.4.6 Lanolina - Subproduto da lã 

A lanolina é uma cera presente na lã dos ovinos. Ela é considerada o principal subproduto 

obtido do beneficiamento dessa lã. O processo de recuperação da lanolina é justificado pelo 

retorno financeiro e ambiental, pois promove uma redução do descarte desse material no 

ambiente (PRADO et al., 2014). Para Carreira (2006), atualmente a recuperação da lanolina 

faz parte do processo produtivo da lã, não se caracterizando, portanto, apenas um processo 

que vise minimizar a carga de descarte desse subproduto para o ambiente. 

De acordo com Carreira (2006), a lanolina é uma graxa amarelada excretada pelas glândulas 

sebáceas dos ovinos, que envolve as fibras da lã, formando uma película impermeável. A 

substância é formada por uma mistura de ésteres e poliésteres de álcoois de cadeia longa e por 

ácidos graxos livres. A lanolina bruta contida na lã representa 5% a 25% do peso da lã   

recém-cortada. Além disso, a lanolina possui uma consistência tenaz, tendo uma aparência 

untuosa, cor amarelada, suavidade ao tato e odor característico. A ação emoliente (i.e., 

propriedade de amolecer e distender) e a capacidade de reter água conferem à lanolina 

propriedades importantes para sua utilização em produtos de uso cosmético e farmacêutico, 

pois, aplicada sobre a pele, proporciona suavidade, maciez e flexibilidade.  

Segundo Prado et al. (2014), a extração da lanolina é realizada durante o processo de 

beneficiamento da lã, especificamente durante a etapa de lavagem com água, numa 

temperatura próxima ao ponto de fusão da lanolina (i.e., entre 30°C e 40°C), sabão e 

detergente. O processo de extração da lanolina deve ser realizado no primeiro enxágue, pois 

nessa fase é que existe a maior concentração de lanolina na água. A recuperação da lanolina 

ocorre durante o processo de centrifugação da solução de lavagem, incluindo a lanolina 

extraída da lã. A temperatura da solução deve ser mantida entre 80°C e 90°C, visando 

diminuir sua viscosidade, de modo a facilitar a retirada da lanolina. Outros processos 

utilizados para recuperação da lanolina são a decantação ou métodos químicos com a 

utilização de solventes. Normalmente, é possível recuperar de 10% a 15% da lanolina 

existente na lã.  

A lanolina possui propriedades que lhe conferem as seguintes características: 

• Emoliente: a lanolina promove a suavização do relevo da pele, melhorando sensivelmente 

sua elasticidade; 
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• Hidratante: a sua capacidade de incorporar água reduz expressivamente a perda 

transepidérmica de água, tornando-a um importante hidratante; 

 

• Sobre engordurante e protetora: protege e repõe parcialmente os lipídeos perdidos com 

as agressões diárias por sabões e detergentes. Nos cabelos, amacia e protege as fibras 

danificadas por tratamentos químicos, além de condicionar os cabelos ressecados; 

 

• Dispersante: é excelente dispersante para pigmentos, por isso, é muito utilizada na 

formulação de maquiagens, pomadas e produtos solares; 

 

• Aderente: é muito explorada em maquiagens, principalmente em sombras, blushes e 

batons; 

 

• Plasticizante: a lanolina é capaz de produzir películas protetoras sobre as superfícies 

tratadas, a fim de protegê-las.  

A lanolina pode fazer parte da composição química de cremes e loções hidratantes para 

tratamento da pele, produtos solares, cremes de proteção e limpeza de bebês, maquiagem, 

shampoos e condicionadores, produtos para barbear e sabonetes. A lanolina é empregada 

largamente como substância básica de pomadas e de agentes emulsificantes em preparações 

tópicas e oftálmicas, conforme mostrado na Tabela 3.3.   

 

Tabela 3.3 - Substâncias à base de lanolina com composição em peso. 

PRODUTO QUANTIDADE USUAL DE 
LANOLINA A CADA 100ml 

Emulsões e Pomadas 3g-20g 
Creme O/W (óleo/água) com hidrocortisona 7g 

Creme Cold Cream ll 2g 
Creme nutritivo (Fase Olesosa) 1,125g 
Excepiente emoliente lavável 15g 

Pomada de Hidrocortisona  10g 

Fonte: Acofarma (2018); Viafarma (2018) e Adaptada pela autora. 
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3.5 O Feltro de lã 

O feltro foi um dos primeiros tecidos produzidos no mundo e possivelmente precede à criação 

do tear, pois foi conhecido pelo processo natural de feltragem do pelo animal, que se 

emaranhava por meio do crescimento dos pelos e das influências da temperatura e umidade do 

ambiente ainda na pele. Esse processo passou a ser reproduzido manualmente pelos seres 

humanos para produção e uso de artigos que suprissem suas necessidades. A partir de então, o 

feltro foi utilizado por diversos povos. IWTO (2015) cita as ovelhas como um dos primeiros 

animais a serem domesticados pelo homem, há cerca de dez mil anos, o que promoveu os 

primeiros desenvolvimentos de tecidos a partir das fibras obtidas pela tosquia. 

O Feltro de lã é um material do tipo "não tecido", pois, ao contrário dos tecidos, não possui 

nem trama (i.e., fios transversais) e nem urdume (i.e., fios longitudinais). Esse material é 

produzido com fibra natural de origem animal por meio de um processo mecânico no qual 

grande parte desse processo se deve à morfologia de sua matéria-prima. 

No Brasil, o feltro não tem tanta ênfase mercadológica principalmente pela crise internacional 

da lã, que há mais de trinta anos vem gerando grandes variações no mercado ovino, situação 

que, consequentemente, reduziu muito o investimento e a manutenção da cadeia produtiva de 

lã no Brasil. A aplicação do feltro de lã tem sido direcionada para o mercado de artefatos 

industriais. Portanto, esse fato tem contribuído para a desmotivação de realização de 

pesquisas que visem o desenvolvimento de bens pessoais, tendo o feltro de lã como matéria-

prima.  

A indústria de dispositivos médicos terapêuticos, com ênfase no segmento ortopédico, vem se 

apropriando desse material e o utilizando em tratamentos ortopédicos como forma de 

prevenção e auxílio no tratamento e na recuperação de pacientes que apresentam algum dano 

ou anomalia plantar. Em alguns países, como nos Estados Unidos da América, já é possível 

encontrar produtos ortopédicos terapêuticos com esse material. De acordo com a American 

Felt & Filter Company (2018), o feltro de lã já é aplicado em alguns produtos de marcas 

internacionais nas áreas de ortopedia, dermatologia, podologia e medicina esportiva e 

confirmado suas propriedades absortivas e de resistência atreladas ao conforto e proteção. 

(BARCHET et al., 2011) 
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A indústria nacional Pralana Indústria e Comércio, localizada na cidade de Limeira em São 

Paul, tem se destacado na fabricação do material "Feltro de lã" para exportação, 

especificamente como matéria-prima para fabricação de produtos da área médica cirúrgica e 

ortopédica. Dentre os seus principais clientes, destaca-se a empresa American Felt & Filter 

Company, localizada nos Estados Unidos.  

O feltro de lã tem sido utilizado na área médica em acessórios ortopédicos denominados 

"Descargas". Esses acessórios são utilizados para isolamento de zonas de úlceras localizadas 

na planta dos pés de pacientes. Eles se baseiam na confecção, realizada pelos próprios 

médicos, de peças customizadas obtidas de corte realizado em manta de feltro. O acessório 

tem que ser adaptado às particularidades de cada pé de paciente, tais como anatomia, pontos 

de pressão e pontos de ulceração. As características do feltro precisam ser personalizadas para 

cada situação, sendo sua espessura definida a partir das demandas de cada paciente.  

Fotos de diferentes tipos de “Descargas de Feltro" são ilustradas na Figura 11a, b, c, d, e, f, 

mostrando aplicações para isolamento de regiões plantares de pés afetados, visando reduzir a 

pressão incidente.  

 

  

(a) Úlcera em região plantar do hálux. (b) Descarga de feltro para proteção da úlcera. 

http://4.bp.blogspot.com/-YAnVFnu6jDg/VNemFMid8ZI/AAAAAAAAAfc/NL812X8L6fM/s1600/2015-02-05+11.43.12.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-4yRbMcXPc6o/VNemON9JAlI/AAAAAAAAAfk/DpO-IGPz8hU/s1600/2015-02-05+11.47.06.jpg
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(c) Úlcera em região plantar do 
calcâneo. 

(d) Descarga de feltro para proteção da úlcera do 
calcâneo. 

 

  

(e) Zona de hiperpressão no retropé. (f) Descarga de feltro para proteção do retropé. 

Figura 3.11 - Diferentes tipos de "Descargas de Feltro" com suas aplicações específicas 
Fonte: Disponível em < http://pedromcoutinho.blogspot.com.br/2015/02/a-importancia-das-descargas-

provisorias.html>. Acesso em: 12 de nov. 2015. 

 

Bravo (2011) apresenta resultados de estudos sobre a utilização das "Descargas de Feltro" 

para auxílio no tratamento de pacientes diabéticos e sobre os benefícios e malefícios desse 

material. No Brasil, o feltro tem sido utilizado por alguns profissionais do segmento médico 

ortopédico nas "Descargas de Feltro Provisórias" em pacientes com maior tendência à 

ulceração em partes da planta do pé ou naqueles pacientes cujas úlceras já estão em processo 

http://pedromcoutinho.blogspot.com.br/2015/02/a-importancia-das-descargas-provisorias.html%3e.%20Acesso
http://pedromcoutinho.blogspot.com.br/2015/02/a-importancia-das-descargas-provisorias.html%3e.%20Acesso
http://2.bp.blogspot.com/-agekepytL5k/VNepWhtL4nI/AAAAAAAAAf4/yyJoJqSJOF8/s1600/2015-01-29+10.42.01.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-25pcPZQ416s/VNepQ_C5xgI/AAAAAAAAAfw/4Cglu8oQV4w/s1600/2015-01-15+10.42.57.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-XinRgVsvCms/VNerGkZZCII/AAAAAAAAAgE/iwKZsLEeOsg/s1600/2015-01-15+10.13.55.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-H8yshq1My6c/VNerONeVtqI/AAAAAAAAAgM/6q4NYEdMZOQ/s1600/2015-01-15+10.42.38.jpg
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de recuperação e cicatrização. Esses acessórios têm por objetivo liberar a pressão plantar além 

de evitar o contato e a pressão das partes afetadas com o meio exterior.  

Os profissionais da área ortopédica têm adotado esse material porque as propriedades do 

feltro oriundas da lã atendem às demandas de amortecimento, elasticidade, entre outras 

características. O feltro pode ser processado e confeccionado para utilização em outros 

artigos, além das descargas de pressão ou palmilhas personalizadas. Dentre eles, podem ser 

citados aqueles utilizados na área da medicina esportiva e na área de calçados (e.g., palmilhas 

de uso diário). Os artigos fabricados com o feltro podem se beneficiar das suas vantagens, 

eficiência terapêutica e conforto que o material pode oferecer. O segmento ortopédico 

apresenta uma série de produtos que tem por objetivo auxiliar na prevenção e nos tratamentos 

de patologias diversas.  Esses produtos são conhecidos como "Órteses" e são utilizados em 

vários segmentos da área da saúde, como ortopedia, traumatologia, terapia ocupacional, 

fisioterapia, fisiatria e medicina esportiva. As órteses são aparelhos destinados a correção de 

morfologias de um órgão, membro, segmento de um membro ou deficiência de uma função. 

As próteses são dispositivos destinados a substituir um órgão, membro ou parte de membro 

destruído (FADERS, 2018). A inserção de um material num determinado produto ou 

segmento exige um estudo minucioso do segmento a que pertence, principalmente quando se 

trata de um produto com fins terapêuticos de uso médico, como as "Órteses Plantares" 

(BRAVO, 2011).  

3.5.1 O processo produtivo do feltro de lã 

A produção do feltro de lã está relacionada principalmente ao processo de feltragem das fibras 

de lã. A capacidade de feltragem é uma característica da fibra de lã, uma vez que esse 

processo é possibilitado pela estrutura da fibra que possui, em sua superfície, escamas 

sobrepostas (GONÇALVES, 2005; OLIVETE, 2013; PRALANA, 2013).  

Segundo Olivete (2013), as escamas sobrepostas produzem um efeito direcional de atrito, que 

consiste na ação mecânica de fricção em um único sentido. Conforme Gonçalves (2005), a 

estrutura das escamas sobrepostas na superfície da lã proporciona o emaranhamento das fibras 

ao se interpenetrarem, serem pressionadas e friccionadas, mantendo-se presas umas às outras 

com ganchos. Ao serem descomprimidas, as fibras não voltam a sua posição original e o 

material se mantém compactado (OLIVETE, 2013; PRALANA, 2013).  
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O atrito tende a ser menor quando a fibra desliza da raiz à ponta, uma vez que as escamas 

estão direcionadas no mesmo sentido. Entretanto, quando o processo acontece em sentido 

oposto, da ponta à raiz, como indicado na Figura 3.12, o atrito é maior, devido à direção 

oposta das fibras, proporcionando um maior entrelaçamento (OLIVETE, 2013). 

 

 
Figura 3.12 - Processo de feltragem e entrelaçamento das escamas. 

 
Fonte: Australian Wool Innovation Limited (s.d. apud OLIVETE, 2013). 

A feltragem é um processo mecânico pelo qual as fibras, sob ação de fricção, pressão 

mecânica, umidade e temperatura, se entrelaçam a outras fibras de lã. A Figura 3.13 retrata o 

processo de emaranhamento das fibras para consolidação do feltro em quatro fases: (a) 

inicialização da fricção das fibras que se encontram paralelizadas, ou seja, os fios estão 

esticados em um mesmo sentido e começa a incidir uma ação mecânica sobre eles; (b) as 

fibras começam a se misturar, sendo friccionadas em sentidos diversos; (c) indica um maior 

entrelaçamento das fibras e compactação do material enquanto é friccionado; (d) apresenta as 

fibras bem entrelaçadas e ainda mais compactadas, mantendo o processo de fricção em 

sentidos aleatórios (OLIVETE, 2013).  

 
Figura 3.13 - Mecanismo de feltragem. 

Fonte: Gonçalves (2005). 
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Apesar de determinante, a estrutura da fibra não é o único fator de relevância no processo de 

feltragem. Esse processo é influenciado por outras características da lã, como as ondulações, o 

diâmetro da fibra e os fatores mecânicos que influenciam no processo de fricção e compressão 

delas (OLIVETE, 2013). 

Segundo a empresa Pralana (2013), o processo de feltragem torna a lã menos permeável, mais 

quente, dura e resistente à água, possibilitando sua aplicação nos mais diversos produtos. A 

fibra de lã proporciona ao feltro, por meio de suas propriedades, a capacidade de absorver 

umidade, proteger do frio e do calor e manter ainda sua resiliência, ou seja, sua elasticidade e 

capacidade de recuperação. Assim, o feltro não só mantém certas propriedades da lã, como 

também adquire novas propriedades ao ser conformado como manta. 

A caracterização de um processo produtivo têxtil deve levar em consideração todos os 

processos, etapas e variáveis que relacionam a cadeia produtiva têxtil, visto que cada 

informação tem grande relevância para o processo na obtenção da matéria-prima, 

beneficiamento, fiação, produção e acabamento, além de estarem intrinsecamente 

relacionados à aplicação final de um respectivo produto.  Portanto, compreender os processos 

pelos quais um material é produzido é essencial para identificar suas características, 

propriedades e para definir suas aplicações de forma adequada e assertiva. O processo de 

produção do feltro é dividido em três partes: beneficiamento da fibra de lã; feltragem (i.e., 

conformação do feltro de lã); e acabamento do feltro (PRALANA, 2013), conforme mostrado 

na Tabela 3.4. 

As figuras 3.14 a 3.43 apresentam o processo produtivo do feltro de lã ovina, registrado no 

ano de 2015, em visita técnica a empresa Feltros Pralana localizada na cidade de Limeira em 

São Paulo. A empresa autorizou a publicação e documentação de todas as atividades 

apresentada nessa tese. 
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Tabela 3.4 - Processo produtivo do Feltro de lã. 
 

I Parte II Parte II Parte 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Pralana, 2015 e elaborada pela autora. 
 
 

Parte I – Beneficiamento da fibra de lã: o beneficiamento consiste de nove fases, indicadas 

na Tabela 3.4, que correspondem ao número de processos pelo qual a fibra passa até ser 

armazenada. São elas: 

1ª etapa – Abertura e mistura da fibra: as fibras de lã passam numa máquina contendo 

cilindros, que tem por finalidade abri-las e misturá-las. A lã é entregue na fábrica no seu 

estado bruto em fardos (Figura 3.14) e depois inserida manualmente na máquina. Ao sair da 

máquina, sua aparência é uniforme e volumosa (Figura 3.15). A imagem à esquerda (Figura 

3.16) mostra a aparência das fibras ao serem inseridas na máquina; a imagem à direita mostra 
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a aparência da fibra após a passagem pelos cilindros, sendo nitidamente perceptíveis as 

alterações no volume e na uniformidade da mistura. 

 

  

Figura 3.14 - Lã sendo inserida na máquina de 

cilindros abridores. 
Fotografia: Luiza Zuim Galvez (2015). 

Figura 3.15 - Máquina para mistura e 

abertura das fibras. 
Fotografia: Luiza Zuim Galvez (2015). 

 

 
Figura 3.16 - Diferença entre as fibras de lã ao passar pelos cilindros abridores. 

Fotografia: Luiza Zuim Galvez (2015). 

 

 

2ª etapa - Acidificação: o material é imerso em um banho ácido, que contém uma mistura de 

ácido sulfúrico (4 a 5g de ácido por litro de água) e sabão visando penetrar nas fibras e 

umedecê-las. O ácido auxilia na abertura das fibras, na limpeza da mistura e na carbonização 

dos vegetais.  
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3ª etapa - Centrifugação: as fibras passam por um processo de centrifugação numa máquina 

do tipo centrífuga para retirada do excesso da água do banho ácido. Uma foto da máquina 

centrífuga e do material centrifugado na saída dela é mostrada na Figura 3.17.  

4ª etapa – Carbonização (Estufa): os resíduos vegetais ainda encontrados na matéria-prima 

são carbonizados numa estufa mantida a 100˚C, conforme mostrado na Figura 3.18. 

 

  
Figura 3.17 - Fibra de lã dentro da 

centrífuga. 
Fotografia: Luiza Zuim Galvez (2015). 

Figura 3.18 - Carbonização na estufa de 

resíduos vegetais presentes na fibra de lã. 
Fotografia: Luiza Zuim Galvez (2015). 

 

5ª etapa – Extração de resíduos carbonizados: Neste processo, a lã, ainda contendo os 

resíduos vegetais carbonizados, entra numa máquina denominada "Cilindro Moedor" (Figura 

3.19), que tem por finalidade moer o vegetal carbonizado. Posteriormente, ainda dentro da 

máquina, a lã, com os resíduos carbonizados moídos, passa através de batedores (Figura 3.20) 

para limpeza e retirada desses resíduos vegetais carbonizados. 

 

  
Figura 3.19 - Cilindro Moedor.   

Fotografia: Luiza Zuim Galvez (2015). 

Figura 3.20 - Batedores. 
Fotografia: Luiza Zuim Galvez (2015). 
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6ª etapa - Filtragem: consiste em um banho de água corrente nas fibras de lã para retirada do 

excesso de ácido acumulado nelas. Nesse processo, ocorre uma redução de até 50% do ácido. 

A máquina de filtragem, conforme mostrado na Figura 3.21, consiste de um canal cheio de 

água, três rolos cilíndricos compostos por pás longitudinais e garfos à jusante dos rolos. Cada 

rolo (Figura 3.22) tem a função de puxar a lã ao longo do canal, deformá-la e colocá-la em 

contato com a água. No final do processo, os garfos (Figura 3.23) são responsáveis pelo 

recolhimento da lã.  

 

 
Figura 3.21 - Máquina de filtragem mostrando seus componentes. 

Fotografia: Luiza Zuim Galvez (2015). 

 

 

  
Figura 3.22 - Rolos da máquina de filtragem 

para puxamento da lã no canal de água.  
 

 Fotografia: Luiza Zuim Galvez (2015). 

Figura 3.23 - Garfos da máquina de 
filtragem. 

 
Fotografia: Luiza Zuim Galvez (2015). 
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7ª etapa - Centrifugação: A lã é colocada dentro de uma máquina centrífuga (Figura 3.24) 

parecida com as máquinas de lavar roupas domésticas. Essa máquina contém um tambor 

rotativo que gira à alta rotação, promovendo a centrifugação e compactação da lã nas paredes 

dela, com consequente retirada do excesso de água das fibras. 

 

 
Figura 3.24 - Lã sendo retirada da máquina centrífuga.  

Fotografia: Luiza Zuim Galvez (2015). 

 

8ª etapa – Secagem (Estufa): Após a centrifugação, a lã vai para uma estufa para ser 

totalmente seca. Além de secas, as fibras saem da estufa completamente limpas, como 

indicado na Figura 3.25.   

 

 
Figura 3.25 - Lã saindo da estufa de secagem. 

 
Fotografia: Luiza Zuim Galvez (2015). 
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9ª etapa – Armazenamento: Após a secagem, as fibras são transportadas através de uma 

tubulação até o recipiente onde ficam armazenadas, como mostram as Figuras 3.26 e 3.27. 

  

Figura 3.26 - Foto externa do recipiente de 
armazenamento da lã beneficiada 

 
Fotografia: Luiza Zuim Galvez (2015).  

Figura 3.27 - Foto interna do recipiente de 
armazenagem da lã beneficiada. 

 
Fotografia: Luiza Zuim Galvez (2015). 

 

Parte II – FELTRAGEM (Produção e conformação do Feltro de lã): A feltragem consiste 

nos processos relacionados à produção do feltro de fato, dividindo-se em três etapas. São elas: 

1ª etapa - Cardação: O processo de cardagem consiste na abertura e planificação das fibras 

da lã para obtenção do véu. A máquina de carda (Figura 3.28) consiste de dois cilindros (i.e., 

rolos cilíndricos) localizados bem próximos um do outro através dos quais as fibras de lã 

passam. Esses rolos contêm pontas afiadas, como se fossem dentes de um pente, que servem 

para desembaraçar e pentear as fibras, dando-lhes a forma de um véu planificado (Figura 

3.29). Esses véus são posicionados uns sobre os outros (Figura 3.30), formando uma manta. 

Posteriormente, eles são enrolados em um tubo (Figura 3.31).  

 

  
Figura 3.28 - Máquina de cardação. 

 
Fotografia: Luiza Zuim Galvez (2015). 

Figura 3.29 - Processo de cardação da lã com 
obtenção do véu. 

 
Fotografia: Luiza Zuim Galvez (2015). 
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Figura 3.30 - Acúmulo dos véus um sobre o 

outro. 
 

Fotografia: Luiza Zuim Galvez (2015). 

Figura 3.31 - Tubos onde os véus são 
enrolados formando uma manta. 

 
Fotografia: Luiza Zuim Galvez (2015). 

 

2ª etapa – Conformação da manta: O processo pode ser realizado de duas formas distintas,  

"Agulhagem" ou "Assodagem". No processo de "Agulhagem", as fibras são entrelaçadas pela 

penetração alternada de agulhas contendo saliências que geram o entrelaçamento no material. 

No processo de "Assodagem", as mantas são unificadas a partir de um processo de 

compactação e fricção. A execução desse processo necessita de ação mecânica, calor e 

umidade. Primeiro, as mantas, dispostas uma sobre as outras, passam dentro de uma câmara 

de vapor para umedecimento, como indicado na Figura 3.32. Após a exposição ao vapor, 

essas mantas são direcionadas para uma máquina denominada "Assodatriz", para serem 

compactadas e friccionadas. Depois, elas são fixadas na parte inferior da máquina sobre uma 

placa quadriculada, como mostrado na Figura 3.33.  

Na parte superior da máquina, existe uma placa móvel que se fecha, compactando a manta 

(Figura 3.34). Nos quatro cantos da máquina, existem discos rotatórios que transmitem o 

movimento rotatório para a placa superior (Figura 3.35), possibilitando a fricção das mantas. 

O produto na saída da máquina é uma manta fina compactada, denominada manta de feltro. 
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Figura 3.32 - Mantas de lã entrando na 

câmara de vapor. 
 

Fotografia: Luiza Zuim Galvez (2015). 
 
 
 

Figura 3.33 - Máquina aberta mostrando as 
placas inferior e superior. 

 
Fotografia: Luiza Zuim Galvez (2015). 

  
Figura 3.34 - Máquina fechada com a placa 

superior compactando as mantas. 
 

Fotografia: Luiza Zuim Galvez (2015). 
 

Figura 3.35 - Discos de cor laranja que 
induzem o movimento para a placa superior. 

 
Fotografia: Luiza Zuim Galvez (2015). 

 
3ª etapa - Banho: A manta de feltro passa por um banho de água quente com sabão, como 

apresentado na Figura 3.36, para retirada de pequenas impurezas não visíveis a olho nu. 

 

 
Figura 3.36 - Banho na manta de feltro. 

 
Fotografia: Luiza Zuim Galvez (2015). 
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III Parte – Acabamento: A fase de acabamento consiste em uma série de processos para 

finalização da manta de feltro de lã.  

1ª etapa - Fulagem: consiste em passar a lã de feltro sob rolos cilíndricos e promover a 

aspersão de água sobre ela, visando aumentar sua dureza e reduzir suas dimensões (i.e., 

encolhimento), como indicado na Figura 3.37. 

2ª etapa - Tingimento: consiste na inserção da manta de feltro dentro de uma câmara 

cilíndrica contendo solução corante, conforme mostrado na Figura 3.38. 

3ª etapa - Secagem: consiste na secagem das mantas de feltro para retirada do excesso de 

água adquirido durante o tingimento. As mantas de feltros de menor densidade são secas 

dentro de uma estufa, enquanto, os feltros mais densos são secos naturalmente em contato 

com o ar ambiente. 

4ª etapa - Calandragem: A manta de feltro é inserida numa máquina denominada calandra, 

que consiste de rolos cilíndricos (Figura 3.39). A distância entre esses rolos é ajustada de 

modo que a manta, ao passar por eles, adquira a espessura desejada. 

5ª etapa - Prensagem: é utilizada quando a espessura da manta de lã deve ser precisa e sem 

irregularidades. Para isso, uma prensa de placa é usada para esse nivelamento, com 

resfriamento automático, com o objetivo de garantir maior precisão da medida e evitar 

variações na espessura do material, causadas por fatores ambientais. 

6ª etapa - Lixamento: consiste em promover o acabamento das mantas de feltro, caso 

necessário. Geralmente, esse artifício é mais utilizado em mantas ou produtos mais espessos e 

rígidos. 

7ª etapa - Climatização: o ambiente possui um sistema de climatização do tipo resfriamento 

evaporativo direto, que consiste basicamente de um ventilador insuflador de ar e de um 

sistema de aspersão de água, que entra na corrente de ar fazendo aumentar sua umidade. A lã 

de feltro, ao entrar nesse ambiente, absorve a umidade do ar aumentando o seu volume (i.e., 

inchando). Esse processo é necessário para feltros que necessitam de compactação adicional 

para uma posterior prensagem.   
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8ª etapa - Inspeção: consiste na utilização de uma mesa de inspeção (Figura 3.40) para 

averiguação das características da manta de feltro, tais como: densidade, espessura, largura e 

comprimento. Durante a inspeção, é gerado um relatório técnico mencionando dados sobre a 

qualidade do produto final, composição da manta, medidas máximas etc. Após finalizado esse 

processo, o material é embalado e enviado para o depósito de produtos acabados.  

 

 

 
 

 
Figura 3.37 - Processo de fulagem. 

 
Fotografia: Luiza Zuim Galvez (2015). 

 
 
 
 

 
Figura 3.38 - Câmara onde é feito o 

tingimento das mantas de feltro. 
 

Fotografia: Luiza Zuim Galvez (2015). 
 

  
Figura 3.39 - Nivelamento da espessura em 

uma manta de feltro. 
 

Fotografia: Luiza Zuim Galvez (2015). 

Figura 3.40 - Mesa de inspeção. 
 

Fotografia: Luiza Zuim Galvez (2015). 

 

O acabamento varia de acordo com o produto e a sua aplicação. Cada produto passa apenas 

pelas etapas necessárias para atender a sua finalidade. Por exemplo, os produtos agulhados 

não passam por todos os processos de acabamento devido ao tipo de aplicação a que são 
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destinados. Exemplo desses produtos: Filtro de ar, almofada para carimbo e feltro para 

apagador de lousa.  

3.5.2 Composição e propriedades do feltro de lã 

A lã, matéria-prima utilizada para produção do feltro, chega às indústrias de produtos de feltro 

já previamente beneficiada, ou seja, essa lã, logo após a tosquia, passa por um processo de 

lavagem, visando extrair a sujidade pesada das fibras.   

Na produção do feltro de lã, são utilizadas as seguintes matérias-primas: a lã lavada e o 

resíduo da lã lavada, que consiste em fios mais curtos e de reaproveitamento de outras fibras. 

A lã de feltro, ou apenas "feltro", é composta por quatro componentes, diferenciados pelo 

comprimento e espessura da matéria-prima (i.e., lã), sendo dois tipos de resíduos de lã lavada 

e dois tipos de lã lavada (PRALANA, 2015). Os fardos de resíduos de lã e de lã lavada são 

apresentados nas Figuras 3.41 e 3.42, respectivamente, destacando-se a diferença da cor deles. 

 

  
Figura 3.41 - Fardos de resíduo de lã (no 

centro) para a produção do feltro. 
 

Fotografia: Luiza Zuim Galvez (2015). 

Figura 3.42 - Fardo de lã lavada entre aberto 
para a produção do feltro. 

 
Fotografia: Luiza Zuim Galvez (2015). 

 

Para obtenção de feltros de diferentes tonalidades, é necessario misturar lãs de coloração 

escura e de coloração clara em diferentes proporções (Figura 3.43). A lã de coloração escura  

tende a facilitar o processo de tingimento, proporcionando economia de corante. 
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Figura 3.43 - Bolos de lãs escuras e claras. 

 
Fotografia: Luiza Zuim Galvez (2015). 

 

De acordo com a empresa Pralana (2015), o feltro de lã apresenta as seguintes propriedades: 

• Inflamabilidade: O feltro de lã é um material não inflamável e não apresenta alteração de 

dureza, com flexibilidade e resiliência na faixa de temperatura de -20ºC a 80ºC. Também, 

em temperaturas de até 120ºC, o feltro suporta a chama sem sofrer alteração das suas 

propriedades, desde que ele retenha o seu teor de umidade. As moléculas de água contidas 

no feltro se ligam à proteína "queratina" existente na lã, conferindo-lhe resistência natural 

à chama.  

• Resiliência: O feltro de lã se caracteriza pela capacidade de retornar a sua forma original, 

mesmo após ter sido tensionado até o limite da sua elasticidade por tempo prolongado ou 

até mesmo por anos. 

• Amortecimento de vibração: O feltro de lã possui a capacidade de amortecer vibrações e 

choques absorvendo essa energia, enquanto outros tipos de materiais sintéticos apenas 

armazenam a energia e a liberam posteriormente. 

• Isolamento: o Feltro de lã se caracteriza por ser um bom isolante térmico e acústico, além 

de isolar odores, devido ao ar retido entre as fibras de lã entrelaçadas. 

• Aquecimento: O tecido de feltro de lã gera uma maior sensação de conforto dando a 

impressão de um maior aquecimento corporal em climas frios, quando comparado com 

outros tecidos. Isso ocorre devido à estrutura interna do feltro, possibilitando que um 

menor número de fibras fique em contato com a pele, fazendo aumentar a resistência à 
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passagem de calor. Portanto, o que se verifica é uma maior retenção do calor gerado pelo 

corpo devido à menor perda e calor e, consequentemente, uma temperatura maior da pele. 

O feltro é um material higroscópico. Ele absorve o suor gerado e o transfere para o 

ambiente externo mais frio e mais seco, promovendo maior conforto mesmo nos dias mais 

frios. Uma sensação diferente ocorre quando se vestem roupas confeccionadas com lã em 

tecidos feitos em tear, uma vez que elas possibilitam que um número maior de fibras fique 

em contato com a pele, aumentando a passagem do calor e dando ao usuário uma sensação 

de menos aquecimento corporal e conforto.  

• Resfriamento: A capacidade de isolamento térmico do feltro de lã o habilita para 

utilização em climas quentes e para conservação do frio. Um exemplo clássico é a 

aplicação da lã nos primórdios, especificamente na China, para isolamento térmico das 

portas de madeira das cavernas subterrâneas utilizadas para armazenamento de gelo. O 

transporte desse gelo era realizado em carretas revestidas com esse material, visando à sua 

conservação. As roupas de lã utilizadas pelos beduínos no deserto os protegiam do calor 

excessivo (i.e., temperaturas de até 50°C) e das altas radiações solares durante o dia. A 

porosidade da lã permitia a transpiração corpórea e, consequentemente, a transferência do 

suor para o ambiente externo quente e seco, refrescando a superfície corpórea e mantendo 

a temperatura do corpo mais estável em relação ao ambiente externo. 

• Acústico e odor: O feltro de lã atua como um ótimo isolante acústico e de odores. Isso se 

deve à ondulação das fibras “crimps", que absorvem os sons e os odores. 

• Filtragem: O feltro de lã é utilizado como meio de filtragem de diversos líquidos, 

proporcionando uma filtração profunda. O material de filtragem a ser utilizado deve 

possuir densidade e espessura adequada para atender o grau de filtração necessário, de 

modo a reter partículas de diferentes tamanhos. 

• Retenção: O feltro de lã é um bom absorvedor e retentor de fluidos, como óleos 

lubrificantes e graxas, utilizado em equipamentos e máquinas. Ele pode reter fluidos até 

mais densos que o próprio feltro utilizado como meio de retenção. 

• Lubrificação: O feltro de lã pode ser utilizado como almofada de lubrificação de 

componentes de máquinas (e.g., mancais). Nesse sistema de lubrificação, primeiro, a 

almofada de feltro é encharcada com óleo lubrificante. Posteriormente, essa almofada, em 
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contato com a peça a ser lubrificada, transfere o óleo pelo mecanismo de capilaridade. A 

capacidade do feltro na transferência de lubrificante combinada com a sua capacidade de 

absorção o torna um meio lubrificador de alta qualidade e muito funcional. 

• Resistência ao desgaste / deteriorização: O feltro de lã apresenta alta longevidade não se 

deteriorando facilmente com o passar do tempo, devido principalmente à sua composição 

proteica de queratina. 

• Resistência a produtos químicos: O feltro de lã não sofre qualquer alteração ao interagir 

com grande parte dos hidrocarbonetos e com uma diversidade de produtos químicos, 

incluindo os ácidos diluídos. Porém, ele não possui resistência aos álcalis, estejam eles 

concentrados ou diluídos, sendo vulnerável a ácidos minerais concentrados. 

• Coeficiente de atrito: Uma das aplicações do feltro de lã é no polimento de superfícies 

devido à sua abrasividade natural para acoplamento em máquinas politrizes. O coeficiente 

de atrito do feltro varia dependendo da textura e maciez da superfície do material a ser 

atritado. Uma das vantagens do feltro no polimento é que, ao se atingir temperatura 

elevada, ele simplesmente se carboniza, sem danificar ou prejudicar o material a ser 

polido, o equipamento ou o processo do qual participa. 

• Facilidade para ser trabalhado em máquinas: o feltro de lã pode ser cortado, torneado, 

lixado, chanfrado, afilado ou entalhado das mais diversas formas, adaptando-se aos 

requerimentos do processo, sem que se rasgue, desfie ou desmanche. 

 

3.5.3 Classificação do feltro de lã 

Para compressão do feltro de lã, é necessário primeiro entender a diferença entre um "Tecido" 

e um "Não Tecido". Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Não Tecidos e Tecidos 

Técnicos - ABINT (2005), o "Tecido" possui uma estrutura composta por dois conjuntos de 

fios, o urdume (i.e., conjunto de fios dispostos no tear na direção longitudinal, no sentido do 

comprimento do tecido) e a trama (i.e., conjunto de fios dispostos no tear na direção 

transversal, no sentido da largura do tecido). Esses dois conjuntos de fios se entrelaçam 

artificialmente, por meio de máquina de tear ou processo manual, formando um ângulo igual 

ou próximo de 90º entre eles. Já os “Não Tecidos” apresentam uma estrutura plana, flexível e 
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porosa, composta por véu ou manta de fios, orientados num mesmo sentido, ou ao acaso, 

obtendo essa aparência após ser conformado por processo mecânico, químico ou térmico, ou 

pela combinação de processos diversos.  

A ABINT (2005) também afirma que os “Não Tecidos” podem ser classificados de acordo 

com a gramatura, formação da manta (Web Forming), consolidação da manta (Web Bonding), 

transformação, acabamento e conservação (Fabric Finishing/Converting), matéria-prima e 

propriedades das fibras, ou pela associação de dois ou mais desses elementos, sendo 

dependente do processo de produção, matéria-prima, propriedades e comportamento do 

material.  

O feltro de lã é classificado como um “Não Tecido”, conforme Pezzolo (2007), tendo como 

matéria-prima básica a fibra natural de origem animal, denominada lã. Como o feltro é obtido 

a partir da ação do calor, substâncias químicas, pressão e fricção da fibra de lã, ele não tem 

textura e não se desgasta tal como os demais tecidos tramados (UDALE, 2009). 

3.6 Feltro sintético 

O mercado das fibras sintéticas começou a se desenvolver após a Segunda Guerra Mundial 

face ao crescente aumento da produção industrial e, consequente, aumento da demanda por 

fibras que substituíssem as fibras naturais, como lã, algodão e linho. Entre as fibras sintéticas, 

destaca-se o polietileno tereftalato, denominado "PET", um polímero termoplástico de alta 

resistência, largamente utilizado nos dias atuais em embalagens para os variados setores 

produtivos (NASCIMENTO et al., 2010) . 

Inicialmente, o PET era destinado geralmente para a indústria têxtil visando à produção em 

grande escala de tecidos de revestimento, (i.e., roupas e calçados). A partir da década de 1970, 

o PET passou a ser utilizado na produção de embalagens nos Estados Unidos e logo depois na 

Europa. No setor têxtil usamos poliéster desde o começo dos anos 60, a partir de 1993 o 

material começou a ser introduzido no mercado de embalagens (NASCIMENTO et al., 2010). 

Os diferentes tipos de embalagens fabricados com fibras de PET são mostrados na Figura 

3.44. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
https://pt.wikipedia.org/wiki/Termopl%C3%A1stico
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Figura 3.44 - Embalagens produzidas com polietileno tereftalato – PET. 
 

Fonte: Disponível em: <http://www.mg-chemicals.com.br/pt/produtos/resinas-pet-para-embalagens>. Acesso 
em: 10 de maio 2018. 

 
Desde então, o uso do PET na fabricação de embalagens tem sido cada vez maior e a 

destinação dos resíduos desse material se tornou uma preocupação latente. Geralmente, os 

produtos que utilizam as embalagens de PET apresentam um rápido ciclo de consumo. 

Entretanto, o ciclo de decomposição desse polímero pode durar cerca de 400 anos. O descarte 

desse material gera um grande impacto ambiental, contribuindo para a poluição dos rios e dos 

mares, além de contribuir para o aumento do carregamento dos aterros sanitários 

(NASCIMENTO et al., 2010).  

Embora a reciclagem desse polímero seja uma alternativa viável, ele ainda não tem sido 

plenamente explorado pelos governos, além de não existirem políticas de impostos adequadas 

que motivem a implementação desse processo. Vários são os subprodutos fabricados a partir 

da reciclagem do PET. Dentre eles estão os subprodutos têxteis fabricados com feltro sintético 

oriundo das fibras sintéticas de PET. 

3.6.1  Processo produtivo do feltro sintético 

A descrição do processo produtivo da fibra de PET e do feltro sintético foram elaboradas em 

visita técnica a uma empresa do ramo localizada no Estado de São Paulo. Para essa pesquisa a 

empresa optou por não ser identificada, sendo que as figuras 3.45 a 3.72 correspondem ao 

processo produtivo da fibra de PET e feltro sintético, as quais foram cedidas pela empresa. 

A produção do feltro sintético acontece por meio de três etapas principais: Reciclagem do 

PET, Transformação do PET e Transformação da Fibra de PET (poliéster). Cada etapa se 

constitui de uma série de processos, conforme descrito a seguir: 
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1ª Etapa: Reciclagem do PET 

Primeiro, as embalagens de PET (Figura 3.45) são estocadas até se obter um volume 

suficiente para ser transportado num caminhão que comporta em média 320.000 garrafas, 

equivalendo cerca de 14 toneladas. O material, ao chegar à fábrica, é separado dos resíduos 

(Figura 3.46) que vem com ele, tais como, arames, papelões e capas dos fardos. Em seguida 

o material é prensado passando então por um segundo processo de separação de resíduos 

(Figura 3.47) para retirada de pedras, pedaços de madeira e terra. 

  
Figura 3.45 - Fardos e Equipamentos. 

 
Fonte: Disponível em: 

<http://siteestado.rs.gov.br/conteudo/203577/duzentas-
cooperativas-e-nove-mil-trabalhadores-ja-participam-da-
cadeia-binacional-do-pet/termoSBusca=*>. Acesso em: 

10 de maio 2018. 

Figura 3.46 - Separação resíduos secos 
 

Fonte: Disponível em: 
<http://kie.com.br/index.php/lavadoras-e-

secadoras#>. Acesso em: 10 de maio 2018. 
 

As embalagens são direcionadas para um recipiente de lavagem (Figura 3.47), no qual 

rótulos e tampas, por meio de um processo de decantação, flutuam enquanto os flocos de 

PET decantam no fundo dos tanques, devido à diferença de densidade entre esses elementos. 

Esses rótulos são vendidos para outras empresas que dão destino ao material ou os utilizam 

para produção de fibras, visto que esses materiais também são polímeros.  

 
Figura 3.47 - Lavagem para retirada dos rótulos. 

 
Fonte: Disponível em: <http://kie.com.br/index.php/lavadoras-e-secadoras#>. Acesso em: 10 de maio 2018.  
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As garrafas PET passam por um processo de separação que utiliza sensores de luz (Figura 

3.48), visando detectar garrafas de outros materiais e retirá-las da linha de produção. As 

embalagens PET separadas passam por um processo de pré-lavagem com água quente e 

sabão biodegradável. Observa-se que existe uma separação prévia por cor realizada pelos 

recicladores e catadores das garrafas PET antes de elas entrarem na linha de produção. 

Entretanto, embora haja essa separação, alguma mistura de cor pode ocorrer existindo, 

portanto, necessidade de se fazer ainda uma seleção visual por meio de pessoas treinadas 

(Figura 3.49).  

 

  
Figura 3.48 - Esteira com separação 

automática - sensores de luz. 
 

Fonte: Disponível em: 
<https://portalresiduossolidos.com/separacao-

automatica-de-garrafas-pet/>. Acesso em: 10 de maio 
2018. 

Figura 3.49 - Separação manual. 
 

Fonte: Disponível em: 
<https://portalresiduossolidos.com/separacao-

automatica-de-garrafas-pet/>. Acesso em: 10 de maio 
2018. 

 
 

Posteriormente, inicia-se o processo de trituração das garrafas PET em um moinho (Figura 

3.50) e realização de uma segunda lavagem (Figura 3.51).  

 

https://portalresiduossolidos.com/separacao-automatica-de-garrafas-pet/
https://portalresiduossolidos.com/separacao-automatica-de-garrafas-pet/
https://portalresiduossolidos.com/separacao-automatica-de-garrafas-pet/
https://portalresiduossolidos.com/separacao-automatica-de-garrafas-pet/
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Figura 3.50 – Moinho. 

 
Fonte: Disponível em: 

<http://www.dilo.de/index.php?id=5&L=2>. Acesso 
em: 10 de maio 2018. 

 
 

Figura 3.51 - Lavagem para retirada das 
tampas e dos rótulos restantes. 

 
Fonte: Disponível em: 

<http://www.dilo.de/index.php?id=5&L=2>. Acesso 
em: 10 de maio 2018. 

 

2ª Etapa: Transformação do PET 

 

A etapa de transformação do PET é composta por cinco processos: Secagem; Solidificação; 

Estiragem; Clipagem; Corte e Embalagem, como melhor explicado a seguir: 

Secagem: As fibras de poliéster, (i.e., "flakes"), provenientes do processo de trituração, 

passam por dois processos de secagem a ar. O primeiro processo consiste na utilização de ar 

quente e seco previamente aquecido da temperatura e umidade ambiente até a temperatura 

de 120°C (Figura 3.52). No segundo processo, o ar de secagem utilizado é extremamente 

seco, sendo obtido ao passar por um processo dissecante de modo a se conseguir alcançar 

umidades extremamente baixas, correspondendo ao estado termodinâmico definido pelas 

temperaturas do bulbo seco de 160°C e do ponto de orvalho de -40°C, respectivamente, 

(Figura 3.53). Um terceiro processo, considerado parte da secagem, consiste no derretimento 

dos "flakes" passando por um cilindro aquecido a 280°C, visto que a temperatura de fusão 

dos "flakes" é 260°C. Em seguida, esse material líquido é filtrado para extração de 

impurezas e injetado uma máquina extrusora (Figura 3.54) para ser transformado em fios. 

 

http://www.dilo.de/index.php?id=5&L=2
http://www.dilo.de/index.php?id=5&L=2
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Figura 3.52 - Secagem a 

120°C. 
 

Fotografia: Smith Terer (2015). 
.   

Figura 3.53 - Secagem a 
160°C e à baixa umidade. 

 
Fotografia: Smith Terer (2015). 

Figura 3.54 - Derretimento 
dos flakes a 280°C. 

 
Fotografia: Smith Terer (2015). 

Extrusão / Solidificação: A massa polimérica líquida é extrudada numa máquina extrusora 

constituída de fieiras com cerca de 24500 microfuros, cujos diâmetros são inferiores ao de 

um fio de cabelo. Ao passar por esses microfuros, o polímero líquido se solidifica ao ceder 

rapidamente calor para ar frio na temperatura de 10°C insuflado ao redor deles, formando 

fileiras cristalizadas constituídas de finos filamentos (Figura 3.55).  No final do processo, 

todos os filamentos convergem para uma guia, que junta todos os filamentos num único fio 

denominado filamento unido.  
           
Estiragem: Os vários fios (i.e., filamentos unidos) provenientes do processo de extrusão 

passam por um processo de lubrificação composto de uma mistura água - óleo e seguem 

para o processo de estiragem, para aumento da sua resistência mecânica. A estiragem é 

realizada em três fornos mantidos numa temperatura de 80°C. Em cada forno, os fios são 

esticados até o dobro do seu comprimento inicial (Figura 3.56).  

 

 
 

Figura 3.55 - Processo de extrusão 
mostrando os finos filamentos 

 
Fotografia: Sefer Group (2018). 

Figura 3.56 - Estufa para esticamento dos fios 
(i.e., filamentos unidos) 

 
Fotografia: Smith Terer (2015). 
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Crimpagem: é um processo de união dos fios realizada num forno mantido a 120°C, 

consistindo do entrelaçamento deles num movimento "zig-zag", formando uma fibra (Figura 

3.57). Tem como objetivo aumentar a maciez, o volume e a “memória” flexiva dos fios que 

dão origem à fibra.  

 

 
Figura 3.57 - Máquina de clipagem.                                      

Fotografia: Smith Terer (2015). 

 

Corte e Embalagem: A fibra é conduzida numa esteira até a máquina de corte (Figura 3.58) 

cuja função é cortá-las em tamanhos regulares formando fibras. Depois, essas fibras são 

prensadas, embaladas em fardos (Figura 3.59) e destinadas ao processo de fiação.  

 

               
 

Figura 3.58 - Máquina de corte da 
fibra  

Fotografia: Smith Terer (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.59 - Fardo de 
fibras  

 
Fonte: Disponível em: 

<http://www.msabrazil.com.br/pr
odutos.html>. Acesso em: 10 de 

maio 2018. 
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3ª Etapa: Transformação da Fibra 

 

Nesta etapa, as fibras são penteadas e alinhadas em uma máquina chamada carda. 

Posteriormente, elas são sobrepostas em várias camadas para a formação de um véu de 

fibras. Essa etapa é composta por quatro processos: Abertura das fibras; Cardagem das 

fibras; Dobragem de véus; Agulhamento das fibras. Conforme melhor explicado a seguir: 

 

Abertura das Fibras: O objetivo desse processo é transformar o material grosso das fibras 

contido nos fardos em pequenos flocos, que consistem de pequenas quantidades de fibras 

não separadas. Os fardos contendo as fibras coloridas ou de uma única cor são abertos e suas 

fibras dispensadas numa máquina denominada "Destacadora de Fibras". Nessa máquina, as 

fibras são abertas e mescladas uniformemente se transformando numa mistura. Nesse ponto, 

essas fibras ainda se encontram aglomeradas e, portanto, necessitam ser destacadas umas das 

outras. Posteriormente, elas viram um véu que, em seguida, se transforma no produto final, 

ou seja, no feltro “não tecido”. As fibras grossas entram na máquina "Destacadora de Fibras" 

(Figura 3.60) e são transportadas internamente por uma correia transportadora até rolos, 

contendo pinos ou dentes que destacam as fibras (Figuras 3.61), transformando-as em 

pequenos flocos.  

  

  
Figura 3.60 - Linha de abertura das fibras. 

 
Fonte: Disponível em: 

<http://www.dilo.de/index.php?id=5&L=2>. Acesso em: 
10 de maio 2018. 

 

 
Figura 3.61 - Esquema de funcionamento 

uma máquina destacadora.  
     

Fonte: Behera; Singh (2012). 
 

 
Cardagem das Fibras: Após serem destacadas umas das outras, as fibras precisam ser 

alinhadas longitudinalmente, para organização e distribuição do “não tecido”. Nesse 

processo, as fibras passam por um cilindro principal e por vários pares de rolos compostos 

http://www.dilo.de/index.php?id=5&L=2
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por um rolo trabalhador e um rolo extrator (Figura 3.62). A superfície externa dos rolos é 

constituída por pequenos dentes parecidos com os dentes de um pente de cabelo. A 

velocidade de rotação do cilindro principal é muito maior do que aquela dos rolos 

trabalhador e extrator. A velocidade do rolo extrator é muito maior que aquela do rolo 

trabalhador. Isso permite que a fibra grossa, contida inicialmente no cilindro principal, seja 

penteada e capturada pelo rolo trabalhador. Posteriormente, essa fibra é novamente penteada 

e capturada pelo rolo extrator e, finalmente, retornada ao cilindro principal (Figura 3.63). Os 

dentes dos rolos trabalhador e extrator são responsáveis pelo alinhamento da fibra, 

penteando-as, alinhando-as e distribuindo-as em forma de um véu longitudinal. Nas Figuras 

3.64 e 3.65, são apresentadas uma máquina comercial para cardagem de fibras sintéticas e 

uma vista da parte interior dos vários rolos.  

 

  

Figura 3.62 - Componentes do processo de 
cardagem. 

 
Fonte: Hutten (2016). 

Figura 3.63- Princípio de funcionamento do 
processo de cardagem. 

 
Fonte: Hutten (2016). 

   

 
 

Figura 3.64 - Máquina de Cardar "não 
tecido" sintético. 

 
Fonte: Disponível em: 

<http://www.dilo.de/index.php?id=5&L=2>. 
Acesso em: 10 maio de 2018. 

 

Figura 3.65 - Vista interna de uma máquina de 
cardar. 

 
Fonte: Disponível em: 

<http://www.dilo.de/index.php?id=5&L=2>. Acesso em: 10 
maio de 2018. 

 

http://www.dilo.de/index.php?id=5&L=2
http://www.dilo.de/index.php?id=5&L=2
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Dobragem de Véus: Também conhecido como "Cross Lapping", consiste em sobrepor 

camadas de véus no sentido longitudinal delas, ou seja, no mesmo sentido das fibras durante 

o processo de cardagem. Esse processo se caracteriza como tipo "cruzado", pois, à medida 

que as camadas de véus vão sendo sobrepostas, elas vão sendo deslocadas lentamente no 

sentido transversal (i.e., 90° referente ao sentido longitudinal), conforme mostrado na Figura 

3.66. Portanto, esse processo promove aumento da resistência transversal e aumento do peso 

do "não tecido" devido ao aumento da sua espessura. Caso seja necessário produzir um “não 

tecido” mais espesso, o número de camadas de véus dobrados tem que ser aumentado. A 

máquina de dobragem (i.e., cross lapper machine), (Figura 3.67), basicamente consiste de 

duas esteiras: uma se movimenta no sentido longitudinal; e a outra no sentido transversal. A 

primeira esteira transporta o véu que sai da máquina de cardar até a seção de dobragem. 

Nessa seção, rolos móveis se movimentam no sentido alternativo longitudinal (i.e., 

movimento de vai e vem) e depositam o véu em camadas umas sobre as outras. 

Simultaneamente, a esteira transversal, localizada na parte inferior da seção de dobragem, 

recolhe a camada espessa de véus e a transporta para a saída da máquina. 

 

  

Figura 3.66 - Esquema mostrando o 
funcionamento do processo de dobramento. 

 
Fonte: Hutten (2016).  

 

Figura 3.67 - Máquina de dobragem. 
 

Fonte: Disponível em: 
<http://www.dilo.de/index.php?id=5&L=2>. Acesso 

em: 10 de maio 2018. 

 
Processo de agulhamento das fibras: Este processo consiste no deslocamento de algumas 

fibras da camada de véus, preferencialmente no sentido de cima para baixo, por meio de 

agulhas farpadas (Figura 3.68). Primeiro, as fibras são capturadas pelas agulhas e 

submetidas às forças de compressão. Posteriormente, após a liberação da fibra pela agulha, 

forças reativas são criadas, sendo responsáveis pelo entrelaçamento das fibras adjacentes 

devido às forças de fricção (Figura 3.69) e pelo aglomeramento delas, formando o "não 

tecido feltro".  

http://www.dilo.de/index.php?id=5&L=2
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Figura 3.68 - Processo de agulhamento. 
 

Fonte: Hutten (2016). 

Figura 3.69 - Esquema mostrando as forças 
envolvidas. 

 
Fonte: Hutten (2016).  

Uma máquina de agulhar consiste de várias agulhas dispostas transversalmente no sentido da 

largura da camada de véus (Figura 3.70). Essas agulhas estão presas numa estrutura móvel 

suspensa que se desloca num movimento alternativo (i. e., para cima e para baixo), acionada 

por um sistema motriz (Figura 3.71). Vários tipos de máquinas agulhadeiras de diferentes 

dimensões e capacidades de produção estão disponíveis no mercado para atender diferentes 

tipos de tecidos (Figura 3.72).       

  

   

Figura 3.70 - Sistema de 
agulhas. 

 
Fonte: Hutten (2016). 

 
 

Figura 3.71 - Esquema 
da máquina agulhadeira. 

 
Fonte: Hutten (2016). 

 

Figura 3.72 - Agulhadeira. 
 

Fonte: Disponível em: 
<http://www.dilo.de/index.php?id=5&L=

2>. Acesso em: 10 maio de 2018. 

 
 

O processo de agulhamento impacta na compactação das fibras, consequentemente, aumenta 

a densidade do feltro sintético tendo como resultado a produção de feltros maleáveis ou 

rígidos, grossos ou finos. Finalmente, o feltro produzido é cortado e enrolado, a fim de ser 

embalado e disponibilizado para venda. 

http://www.dilo.de/index.php?id=5&L=2
http://www.dilo.de/index.php?id=5&L=2
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3.7 Mercado e comércio 

Atualmente no Brasil, o Mercado de "não tecidos" possui uma perspectiva otimista, mesmo 

diante das dificuldades burocráticas e políticas, conforme estudo realizado por Gherzi (2013) 

e Grebe (2015). A maior causa é a ampliação das aplicações desses materiais em produtos 

que até agora não contemplavam o seu uso. Por exemplo, atualmente o vestuário utiliza o 

"não tecido" apenas para inserções, acabamentos e usos secundários. Entretanto, devido à 

crescente necessidade de flexibilização das matérias-primas genéricas e do crescente preço 

das matérias-primas naturais, o mercado fluirá para alternativas vistas como sustentáveis e 

mais atraentes.  

Também é notória a crescente utilização dos "não tecidos" em equipamentos, veículos e 

aplicações de segurança industrial e pessoal, além de aplicações médico-hospitalares e na 

construção civil. A motivação da expansão da utilização dos "não tecidos" é justificada pela 

baixa geração de resíduos, baixo consumo de energia na manufatura e constante necessidade 

de reciclagem dos materiais (GHERZI, 2015). 

 

3.7.1 Mercado e comércio de lanifícios 

Os principais países relacionados à produção mundial de lã são Austrália, Rússia, Nova 

Zelândia, Argentina, África do Sul, Estados Unidos, Uruguai, Reino Unido, Brasil e Chile. Na 

América do Sul, a Argentina e o Uruguai se sobressaem como produtores e fornecedores de 

lãs. No Brasil, a produção de lã representa menos de 1% da matéria-prima ofertada 

mundialmente (OLIVETE, 2013), numa população de um bilhão de cabeças de ovinos, 

dividido em duzentas raças (IWTO, 2015).   

Ainda conforme dados da Iwto, a fibra da lã é a fibra de origem animal mais utilizada 

globalmente, uma vez que possui uma combinação de propriedades mecânicas que não são 

bem reproduzidas pelas fibras sintéticas disponíveis no mercado. Além disso, dois terços da 

produção de lã são disponibilizados para a confecção de vestuário, embora ela também seja 

empregada na fabricação de cobertores, tapetes de absorção de ruídos, estofados duráveis e 

componentes combinados com peças metálicas. 

Segundo Olivete (2013), muitas fibras são produzidas, tendo como referência a fibra de lã. 

Todavia, nenhuma fibra consegue reproduzir com a mesma precisão e desempenho suas 

características e propriedades. O aperfeiçoamento da fibra de lã é proposto e estudado por 
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meio de manipulações genéticas e cruzamentos de raça, buscando uma fibra ainda mais 

qualificada. Apesar das qualidades apresentadas pela fibra, a produção da lã vem reduzindo, 

uma vez que a demanda por produtos confeccionados com essa matéria-prima também 

diminuiu, devido às condições climáticas desfavoráveis que acabam por requerer uma nova 

adaptação para criação adequada dos rebanhos.  

Nesse contexto, um estudo mercadológico e comercial se faz necessário para melhorar a 

competitividade do produto, permitindo que os anseios das indústrias e, consequentemente, 

dos consumidores sejam atendidos de forma inovadora. A identificação de padrões 

competitivos possibilita a visualização de novas oportunidades em negócios, pesquisas e 

projetos, agregando mais qualidade ao material e favorecendo sua inserção no mercado 

(LINARDAKIS; HOFF, 2010).  

As tecnologias desenvolvidas com foco no enobrecimento têxtil têm proporcionado avanços 

econômicos e aumento da qualidade dos processos industriais produtivos em razão da 

implementação da automação que impacta no aumento da produtividade, da redução dos 

recursos hídricos e térmicos e, principalmente, da redução dos impactos ambientais. Portanto, 

torna-se necessária e evidente a conscientização das indústrias têxteis quanto à necessidade de 

adequação às legislações e aos acordos ambientais (PEIXOTO; MENDES, 2011).    

Os avanços e as inovações que permeiam a produção de tecidos, conforme menciona Udale 

(2009), devem atender aos requisitos de sustentabilidade e ética nos processos de produção, 

assim como devem atender às exigências em relação aos avanços tecnológicos do setor têxtil. 

Os tecidos devem possuir qualidade, serem ecologicamente sustentáveis e inovadores e 

oferecer maior desempenho, resistência, praticidade e durabilidade. Embora de forma lenta, as 

empresas têxteis têm considerado os impactos ambientais provenientes da fabricação de 

tecidos. Assim, exigem que a escolha do material atenda critérios e diretrizes ambientais, 

incorporando práticas que visem o uso de materiais recicláveis e orgânicos nos processos 

(UDALE, 2009). Portanto, o feltro de lã se apresenta como um material composto de vários 

atributos, uma vez que atende a uma série de requisitos exigidos no mercado atual. 

A ovinocultura de lã no Brasil apresenta poucos estudos voltados para uma maior 

competitividade dessa matéria-prima no mercado têxtil, fator que aponta no sentido da criação 

de subsídios e na elaboração de estratégias competitivas para esse setor. A baixa prospecção 

de propostas inovadoras com enfoque na cadeia produtiva de lã ovina no Brasil resulta numa 
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carência competitiva e econômica referente ao mercado nacional. Desse modo, a necessidade 

de um estudo que permeie a produção de lã em relação às demandas desse mercado nacional 

se faz necessária bem como um estudo de suas influências econômicas. Adicionalmente, um 

estudo das demandas do mercado internacional de lã fina, lã suja, lã de alta micragem e 

derivados da lã, como o “feltro de lã”, faz-se necessário, devido à grande quantidade de lã 

requerida para suprir outros segmentos industriais internacionais, além do setor têxtil 

(LINARDAKIS; HOFF, 2010). 

3.7.2 Produtos e artigos em feltro de lã 

O feltro de lã é utilizado em diversos segmentos industriais: automobilístico, metalúrgico, 

eletrônico, eletrodinâmico, frigorífico, aeronáutica, construção civil, decorativos, esportivos, 

vestuário e acessórios, e na fabricação de produtos que não podem ser fabricados com o feltro 

sintético, pois ele não apresenta todas as propriedades e qualidades encontradas no feltro de 

lã. Nesses diversos segmentos, existe uma variedade de produtos, como rolos e mantas, discos 

de polimento, componentes de máquinas, ponteiras de caneta, isolamento térmico e acústico, 

elementos filtrantes, chapéus, cases para notebooks, artigos de decoração, estofados, tapetes e 

revestimentos, calçados, artigos esportivos (PRALANA, 2015), conforme ilustrado nas 

Figuras 3.73, 3.74 e 3.75.   

 

  

Figura 3.73 - Mantas em Feltro de lã. 
 

Fonte: Disponível em 
<http://www.feltrospralana.com.br/>. Acesso em 14 

de out. 2015. 

        
  Figura 3.74 - Artefatos em Feltro de lã. 

 
Fonte: Disponível em 

<http://www.feltrospralana.com.br/>. Acesso em 14 de 
out. 2015. 
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Figura 3.75 - Chapéu e bolsa em feltro de lã natura. 

 
Fonte: Disponível em <http://culture-se.com/noticias/1070/gucci-apresenta-bolsas-masculinas-em-feltro>. 

Acesso em 10 de maio 2018. 
 

Como visto, o feltro de lã vem se revelando um material cada vez mais versátil e com grande 

potencial para aplicação em áreas e segmentos do mercado onde essa matéria-prima não tinha 

grande visibilidade. Esse material apresenta muitas qualidades positivas e a versatilidade da 

fibra de lã o torna ainda mais útil. Entretanto, para a utilização desse material em outros 

produtos, faz-se necessário que as suas propriedades e características sejam identificadas e 

comprovadas por meio de testes, como será mostrado no Capítulo 4 deste estudo. 

3.7.3 Sustentabilidade do feltro de lã 

Em seu trabalho, Morais (2013) enfatiza aspectos da insustentabilidade quanto à utilização 

dos recursos não renováveis nos processos produtivos da indústria têxtil, bem como os 

impactos ambientais ligados ao desperdício de água e à geração de resíduos químicos, além 

dos impactos econômicos gerados durante as fases da produção. Segundo Bernhard (2013), a 

produção sustentável está ligada aos aspectos que envolvem todo o processo produtivo, como 

a mão de obra, o bem-estar animal, o meio ambiente, o uso das práticas saudáveis e a 

utilização dos recursos locais.  

Em alguns estados do Brasil, o processo produtivo sustentável tem sido utilizado com os 

rebanhos. Eles são colocados em áreas de proteção ambiental, o que favorece o processo 

sustentável pelo fato de haver uma maior fiscalização e maior restrição do uso da água e da 

terra, contribuindo para que os animais se adaptem melhor e produzam menos danos ao meio 

ambiente (BERNHARD, 2013).   

Quando aliamos a isso algumas práticas de manejo voltadas ao bem-estar dos 
animais e valorizamos a mão de obra adequadamente, utilizando-nos dos recursos 
naturais de forma correta, automaticamente tornamos sustentável o nosso sistema de 
produção. Isto nos permite levar ao mercado um produto com valor agregado, 
trazendo mais renda ao produtor (BERNHARD, 2013, p. 13). 
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Bernhard (2013) afirma que o processo de retirada da lã é realizado de forma sustentável, pois 

não causa prejuízo ou dano ao ovino, pelo contrário, é um processo que gera alívio e        

bem-estar ao animal.  

A fibra de lã apresenta muitos benefícios ao meio ambiente, pois é totalmente natural, 

biodegradável e renovável. A produção da lã demanda uma manutenção adequada do animal e 

pode ocorrer em qualquer época do ano, uma vez que a pelagem das ovelhas se renova 

anualmente. Outro ponto positivo ocorre durante o descarte da lã, pois a sua decomposição 

acontece naturalmente em questão de anos sem gerar danos ao ambiente (OLIVETE, 2013).  

Além de versátil, o feltro de lã é um material orgânico, 100% biodegradável e não agride, nem 

gera danos à natureza, o que o torna um material ainda mais qualificado (PRALANA, 2015). 

Finalmente, pode-se afirmar que a lã e os seus subprodutos, como o feltro, se enquadram no 

conceito de produtos sustentáveis e apresentam grande potencial para ser inserido em novos 

segmentos e produtos.  

3.8 Anatomia funcional e biomecânica dos pés 

O pé é um membro do corpo cuja função é suportar o peso corporal na posição bípede. É 

composto pelas faces dorsal e plantar, e dos bordos lateral e medial (BRASIL, 2008), 

conforme apresentado na Figura 3.76. 

 

 

Figura 3.76 - Faces do pé. 
 

Fonte: Ministério da Saúde (2008). 
 
 

O pé é constituído por 26 ossos, 33 juntas, músculos, tendões e ligamentos que se adaptam às 

diferentes superfícies, absorvendo impactos e choques durante a marcha, a corrida e o salto. 
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Os ossos do pé podem ser divididos em ossos do tarso, ossos metatársicos e ossos de falange 

ou alternativamente em retro pé, médio pé e antepé (BRASIL, 2008; SEGER, 2017). Suas 

localizações e funções são apresentadas na Tabela 3.5. 

 

Tabela 3.5 - Ossos do pé por segmento e suas funções. 
 

Ossos do Tarso Ossos do Metatarso Ossos das Falanges 

Retropé Médio Pé Antepé 

Influencia a 
função e os 

movimentos do 
médio pé e do 

antepé.  

Promove estabilidade. 
Transmite a força do 

retro pé para 
influenciar o 

movimento do antepé 
e vice-versa.   

Promove a adaptação às mudanças no terreno, 
ajustando-se às superfícies irregulares. 

Fase de propulsão de marcha.  

    

Tálus / Calcâneo 

Navicular / Cuboide / 
Cuneiforme Medial / 

Cuneiforme 
Intermediário / 

Cuneiforme Lateral  

Metartasianos:  
I / II / III /IV / V 

Do 2º ao 5º Dedos:  
1º / 2° e 3° Falanges   

Hálux:  
1º e 2º Falanges  

 
Fonte: Disponível em: <https://www.auladeanatomia.com/novosite/sistemas/sistema-esqueletico/membro-
inferior/ossos-do-pe/>. Acesso em: 14 de maio 2016. 
 
 
A articulação, também chamada de junta, é a junção de duas ou mais extremidades ósseas que 

se unem por meio de ligamentos e por uma cápsula articular capaz de controlar os 

movimentos. As articulações devem ter um funcionamento sincronizado para que haja uma 

distribuição de pressão adequada na planta do pé (BRASIL, 2008).     
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Os músculos são formados por fibras que se contraem e relaxam dando movimento aos ossos. 

Os músculos maiores e mais fortes são denominados "extrínsecos” e são responsáveis pelo 

movimento do pé. Já os músculos menores são denominados "intrínsecos" e são responsáveis 

pela estabilidade do pé, contribuindo para o movimento dos dedos (BRASIL, 2008; SEGER, 

2017).   

Segundo Moura (2011), os ossos do pé formam arcos de sustentação para distribuição do peso 

corporal quando o corpo está em pé ou em fase de marcha, sendo denominados arco 

longitudinal interno ou medial (ALM), arco longitudinal externo ou lateral e arco transversal 

ou anterior, conforme ilustrado na Figura 3.77.  

Esses arcos plantares são capazes de suportar de forma direta ou indireta todas as estruturas 

corporais, o que o torna uma das estruturas mais importantes do pé (ARMONDES, 2011). 

 

 

Figura 3.77 - Arcos plantares do pé. 
Fonte: Moura (2011). 

 

O pé é classificado de acordo com as variações anatômicas das suas estruturas, como pé 

normal, pé plano e pé cavo, conforme ilustrado na Figura 3.78. 
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Figura 3.78 - Tipos de pés. 
 

Fonte: Disponível em: < https://fitinroom.wordpress.com/2013/03/21/como-escolher-o-tenis-ideal-para-se-
exercitar/> Acesso em 10 de maio 2018. 

 

Como observado na Figura 3.78, o arco ALM de um pé normal possui altura adequada, além 

de haver equilíbrio entre os arcos longitudinal externo e transversal. No pé plano, o ALM é 

mais baixo que o normal, fazendo com que praticamente toda a sola entre em contato com a 

superfície.  

No pé cavo, o ALM é mais elevado que o ideal. Com isso, a área de apoio do pé se torna 

reduzida e a área de pressão se concentra apenas nas regiões do pé onde ele toca a superfície. 

Por isso, as pessoas que têm esse tipo de pé tendem a sofrer lesões nos joelhos e traumas 

mecânicos (SEGER, 2017). O conjunto de movimentos realizados pelos pés, conforme 

estudos da área de biomecânica, ilustrado na Figura 3.79, são os seguintes: 

• Dorsiflexão / Flexão Plantar: movimento do pé para cima e para baixo, respectivamente; 

• Eversão / Inversão: movimento de elevação do bordo externo do pé da posição neutra 

para fora e para dentro, respectivamente; 

PÉ NORMAL 

PÉ PLANO 

PÉ CAVO 

https://fitinroom.wordpress.com/2013/03/21/como-escolher-o-tenis-ideal-para-se-exercitar/
https://fitinroom.wordpress.com/2013/03/21/como-escolher-o-tenis-ideal-para-se-exercitar/
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• Abdução / Adução: movimento do antepé da posição neutra para fora e para dentro, 

respectivamente; 

• Pronação / Supinação: conjunto dos movimentos abdução, dorsiflexão e eversão e 

conjunto dos movimentos de adução, flexão e inversão, respectivamente. 

 

 
   

(a) (b) (c) (d) 

Figura 3.79 - Movimentos realizados pelos pés. 
 

Fonte: Disponível em <http://aprumoequilibriocorporal.com.br/site/wp-content/uploads/2016/08/movimentos-
do-p%C3%A9-1.jpg.>. Acesso em: 10 de maio 2018. 

 

O conjunto de movimentos realizados pelos dedos dos pés, conforme estudos da área de 

biomecânica, ilustrados na Figura 3.80, são os seguintes:  

• Extensão / Flexão dos dedos: movimento dos dedos para cima e para baixo, 

respectivamente (Figura 3.80 (a)). 

• Abdução / Adução dos dedos: movimento de afastar e juntar os dedos uns dos outros, 

respectivamente (Figura 3.80 (b)).  

 

 

http://aprumoequilibriocorporal.com.br/site/wp-content/uploads/2016/08/movimentos-do-p%C3%A9-1.jpg.
http://aprumoequilibriocorporal.com.br/site/wp-content/uploads/2016/08/movimentos-do-p%C3%A9-1.jpg.
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(a) (b) 

Figura 3.80 - Movimentos realizados pelos dedos dos pés. 
 

Fonte: Disponível em <http://www.getmededu.com/uploads/1/9/9/5/19952889/6935999_orig.png>. Acesso em 
10 de maio 2018. 

 

A marcha humana é um movimento comum e rotineiro do corpo humano. Apesar de aparentar 

ser um movimento simples, apresenta eventos extremamente complexos e integrados (MANN 

et al., 2008). De acordo com Enoka (2000), a marcha é dividida em caminhada e corrida, 

sendo essas diferenciadas pela percentagem de cada ciclo no momento em que o pé entra em 

contato com a superfície, proporcionando apoio para o corpo.  

Sacco (2001, apud MANN et al. 2008) afirma que a marcha apresenta comportamento cíclico 

que permite a distinção entre estrutura de movimentos normais e anormais, ou seja,  

comportamentos motores compostos por movimentos do corpo humano. Como o pé é o 

principal suporte para a posição bípede, ele é fundamental para o ciclo da marcha humana 

(CÉZAR et al. 2003). 

O ciclo de marcha é o intervalo de tempo existente quando uma sequência de eventos 

sucessivos e regulares se completa, no caso, o toque e desprendimento do calcanhar 

(ENOKA, 2000), conforme ilustrado na Figura 3.81. 

Gafani, Lopes e Pires (2006) interpretam o ciclo de marcha composto das seguintes fases: 

• Fase 1 - Contato inicial: momento em que a parte posterior do pé toca o chão, sendo 

normalmente o calcanhar a primeira parte a tocar o chão. 

• Fase 2 - Resposta de carga: tem início quando todo o pé toca o chão proporcionando um 

apoio duplo pelos membros inferiores e termina quando o pé oposto se eleva. 
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• Fase 3 - Apoio médio: inicia com a elevação do pé posterior e finaliza quando o peso do 

corpo se alinha com a parte anterior do pé. 

• Fase 4 - Apoio terminal: inicia quando o calcanhar do pé eleva até o calcanhar do pé 

anterior tocar o chão. 

• Fase 5 - Pré-balanço: antecede a fase de contato inicial do pé anterior e termina quando o 

outro pé se eleva, dando início à fase de balanço. 

• Fase 6 - Balanço inicial: inicia quando o pé posterior sai do chão para avançar e termina 

quando o outro pé está no fim da fase de apoio médio. 

• Fase 7 - Balanço médio: momento em que o pé, em balanço, avança até a perna 

equivalente e se revela anterior ao corpo. 

• Fase 8 - Balanço final: a perna anterior se move até uma posição anterior à coxa. Quando 

o pé anterior toca o chão, um novo ciclo começa.  

 

 

Figura 3.81 - Ciclo da marcha humana. 
 

Fonte: Disponível em: <https://openi.nlm.nih.gov/imgs/512/92/4500916/PMC4500916_fpsyg-06-00943-
g001.png.>. Acesso em: 10 de maio 2018. 

https://openi.nlm.nih.gov/imgs/512/92/4500916/PMC4500916_fpsyg-06-00943-g001.png.
https://openi.nlm.nih.gov/imgs/512/92/4500916/PMC4500916_fpsyg-06-00943-g001.png.


 

- 72 - 
 

3.9 Fissuras calcâneas 

A pele é considerada o maior órgão do corpo humano e tem, como funções, regular a 

temperatura do corpo e produzir vitamina D. A pele possui atividade antibacteriana e 

antifúngica e age como órgão sensorial, sendo composta por três camadas: epiderme, derme e 

hipoderme. A epiderme é a camada externa, cujas funções principais se baseiam na proteção 

do organismo e na regeneração da pele. A epiderme também bloqueia a penetração de           

micro-organismos e outras substâncias destrutivas, absorve os raios ultravioletas e previne as 

perdas de fluidos e eletrólitos. A derme é a camada intermediária composta por um tecido 

denso e fibroso, no qual estão situados os vasos, nervos e anexos cutâneos. A hipoderme é a 

camada mais profunda da pele, funcionando como depósito nutritivo de reserva, além de 

trabalhar como isolante térmico e protetor contra pressões e traumatismos externos (BRASIL, 

2008). 

A pele da região da planta do pé é a mais grossa e resistente de todo o corpo. Possui uma 

espessura que varia entre 4 a 5mm, além de ser sensível, flexível e vascularizada. O tecido 

adiposo dessa região do pé tem a função de amortecimento, protegendo as regiões profundas 

do pé. Esse tecido possui grande resistência às forças de pressão, tração, rotação e fricção, 

tanto no momento estático quanto no dinâmico. As fissuras calcâneas são pequenas fendas ou 

rachaduras situadas na região calosa das mãos ou dos pés. A principal causa dessas lesões é a 

degradação dos tecidos cutâneos causados pela perda da elasticidade da pele. Essas fissuras 

variam quanto à espessura e profundidade e, dependendo do caso, podem causar até 

sangramento e dor (BRASIL, 2008). 

Alguns fatores determinantes para a ocorrência das fissuras calcâneas são a idade, os hábitos 

alimentares, a quantidade de água ingerida, o uso de medicamentos, a exposição da pele ao 

sol e a agentes químicos, o uso de meias produzidas com material sintético e o uso de sapatos 

apertados ou folgados demais ou sem palmilhas que podem causar calos, bolhas e 

esfolamentos (REFOSCO et al., 2015).  

As principais causas das fissuras calcâneas são as seguintes: (i) mudanças climáticas, pois o 

clima seco e frio desidrata a pele; (ii) consequências da psoríase, uma doença de pele que 

atinge homens e mulheres na faixa etária de 20 a 40 anos; (iii) diabetes, pois os pacientes 

portadores dessa doença perdem a sensibilidade da dor e da temperatura, sofrendo mais com 

as diferentes podopatias; (iv) agressores químicos, como os produtos de limpeza que retiram a 
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gordura da pele, desprotegendo-a; (v) hábito de andar descalço, bem como de andar com 

sandálias abertas; (vi) obesidade, pois, com o excesso de peso, a pele engrossa na região onde 

deve suportar a pressão (PACE; NUNES; OCHOA-VIGO, 2003). 

De acordo com os diversos autores estudados, as fissuras podem ser tratadas de várias 

maneiras. Um tratamento à base de ureia é recomendado, pois a aplicação dessa substância   

sobre a pele tem ação umectante, descamativa, antimicrobiana, anti-inflamatória e queratólica. 

Outros tratamentos que geram resultados satisfatórios são a aplicação de cremes oleosos 

simultaneamente com filme osmótico e o tratamento com cera de parafina quente (PACE; 

NUNES; OCHOA-VIGO, 2003).  

3.10 Palmilhas ortopédicas e terapêuticas 

Segundo Armondes (2011), as palmilhas são órteses plantares, inseridas no interior dos 

sapatos e visam à melhora biomecânica e funcional dos pés. Salgado (2013) afirma que a 

palmilha é um apoio biomecânico, desenvolvido para manter o controle das estruturas do pé, 

possibilitando reduzir a pressão na superfície plantar, auxiliar no caminhar, amortecer, 

acomodar as anomalias, dar suporte e estabilidade, e aliviar a tensão nas articulações.  

Conforme menciona Brasil (2008), as palmilhas possibilitam reduzir o atrito do movimento 

horizontal do pé, acomodam as deformidades, dão suporte, estabilidade e limitação ao 

movimento e melhora o desempenho do pé. Seger (2017) complementa afirmando que as 

palmilhas auxiliam na prevenção de feridas, minimizam dores e desconfortos. 

3.10.1 Tipos e funções das palmilhas 

As palmilhas devem ser confeccionadas com materiais termoplásticos de grande flexibilidade, 

de forma a se moldarem às alterações do pé do usuário. No mercado, existem três tipos 

diferentes de palmilhas: pré-fabricadas, personalizadas e moldadas. As palmilhas do tipo pré-

fabricadas são produzidas em massa, apresentando baixo custo de produção. Elas possuem 

tamanhos e geometrias limitados, não tendo como função correção biomecânica que vise 

atender requerimentos específicos de cada paciente. Esse tipo de palmilha apresenta outros 

problemas, como ausência de suporte para o calcanhar. Isso se deve ao fato dessa palmilha ser 

rasa e confeccionada com material muito macio, podendo ocasionar escorregamento do pé 

para fora dela (SEGER, 2017). 
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As palmilhas personalizadas apresentam tamanho e contorno adequados que se aproximam da 

morfologia da superfície plantar, adaptando-se ao arco plantar do paciente. Durante a sua 

fabricação, existe flexibilidade quanto à escolha do material e da geometria. Em comparação 

às palmilhas pré-fabricadas, as palmilhas personalizadas conseguem ter efeito terapêutico 

durante tempo prolongado, auxiliando o paciente a andar mais rápido, com mais estabilidade e 

com menos gasto de energia (SEGER, 2017).  

Conforme exposto por Salgado (2013), as palmilhas do tipo moldadas são obtidas por meio da 

impressão do molde do pé do indivíduo. Esse tipo de palmilha requer mão de obra 

especializada, demandando um longo tempo de fabricação, o que acarreta um custo maior 

quando comparado com os outros tipos de palmilha.  

3.10.2 Aplicações de palmilhas 

As palmilhas podem ser aplicadas nas mais variadas funções e para diferentes necessidades. 

Algumas dessas aplicações serão mencionadas a seguir. 

Na prática de esportes, as palmilhas proporcionam maior conforto ao usuário e aperfeiçoam a 

funcionalidade dos calçados. Além de absorverem impacto, elas também auxiliam na 

prevenção de algumas doenças e lesões, como a fascite plantar, neuromas e entorses no 

tornozelo (NASCIMENTO et al., 2006).  

Segundo Mantovani (2013), as palmilhas são recomendadas aos pacientes diabéticos, tendo 

como principal função a diminuição da pressão excessiva na superfície plantar. Em seu 

estudo, Seger (2017) permeia outras situações em que as palmilhas podem ser utilizadas: (i) 

no tratamento de problemas posturais, pois a biomecânica adequada do pé ajuda a manter a 

postura ereta e distribui a pressão plantar adequadamente, tanto no momento da marcha 

quanto no momento estático; (ii) no tratamento de crianças que possuem pés flexíveis, com a 

finalidade de proteger os membros durante a fase de crescimento.  

3.10.3 Classificação das palmilhas 

A classificação das palmilhas quanto ao critério de rigidez, conforme mencionam Silva (2014) 

e Seger (2017), é a seguinte: 
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• Macias: fabricadas com materiais macios ou de baixa dureza: látex, poliuretano ou 

silicone (SILVA, 2014), devendo ter no mínimo 3mm de espessura. Essas palmilhas 

normalmente são moldadas a frio, o que lhes confere curta vida útil (SEGER, 2017). 

• Semirrígidas: fabricadas com materiais termoplásticos: conglomerados e resinas (SILVA, 

2014). Durante o processo de fabricação, essas palmilhas devem ser moldadas e podem 

ser remodeladas em altas temperaturas (SEGER, 2017). 

• Rígidas: fabricadas em materiais, como o duralumínio e fibra de carbono (SILVA, 2014), 

essas palmilhas devem ser utilizadas simultaneamente com sapatos que visem o 

amortecimento ao impacto. Geralmente, essas palmilhas são utilizadas para caminhar e 

para correção elevada (SEGER, 2017). 

A classificação quanto ao critério de funcionalidade, conforme menciona Salgado (2013), é o 

seguinte: 

• Descanso ou conforto: as palmilhas são comercializadas em tamanho padrão, geralmente 

moldadas por injeção. Tem como objetivo proporcionar conforto ao caminhar e não 

apresenta funções corretivas. 

• Ortopédicas ou corretivas: são destinadas necessariamente para correção de algum tipo 

de patologia. 

3.10.4 Materiais utilizados na confecção de palmilhas 

Existe uma ampla variedade de materiais utilizados na confecção das palmilhas. Eles são 

selecionados de acordo com alguns critérios, como propriedades físicas desejadas ou 

patologia do paciente. Seger (2017) afirma que o material deve apresentar algumas 

características relacionadas à temperatura, elasticidade, dureza, densidade, durabilidade, 

flexibilidade, resiliência, compressibilidade e confortabilidade.  

A seguir são apresentados alguns materiais utilizados nas palmilhas: 
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Couro: O couro é um material que apresenta boa resistência mecânica. É poroso, não tóxico e 

fácil de manipular. Segundo Ashby e Johnson (2010), o couro é um material de origem 

natural. Possui alta resistência à tração, dureza, resiliência, flexibilidade e resistência à 

deterioração, devido ao processo de curtimento desse material. Tipos diferentes de palmilhas 

que utilizam couro na sua composição são mostrados na Figura 3.82. 

 

 
Figura 3.82 - Tipos de palmilhas confeccionadas em couro. 

 
Fonte: Disponível em: 

<http://pt.soleinsole.com/chinagenuine_anti_bacterial_adult_orthotics_full_pads_cowshin_leather_shoe_insole_f
or_man_woman-p39093.html.>. Acesso em: 18 de maio 2018.  

 
 

Cortiça: A cortiça é um material leve, de baixo custo, possui baixa densidade, baixa 

condutividade térmica, baixa absorção de líquidos e baixa resistência à deformação. Por outro 

lado, ela possui alta capacidade para absorção de impactos e alta capacidade para dissipação 

de energia quando exposta às vibrações. Esse material também possui alto coeficiente de 

atrito devido à presença da substância "suberina cerina", sendo resistente ao fogo, a desgastes 

e ao ataque de insetos. Além de ser um produto reciclável, a palmilha confeccionada em 

cortiça apresenta características que lhe conferem uma boa isolação térmica, boa absorção de 

umidade, boa ação antibactericida, boa retenção de odores, podendo ainda ser lavável em 

temperaturas de até 40°C. Alguns modelos de palmilhas confeccionadas em couro são 

mostrados na Figura 3.83 (COSTA, 2011). 

 

http://pt.soleinsole.com/chinagenuine_anti_bacterial_adult_orthotics_full_pads_cowshin_leather_shoe_insole_for_man_woman-p39093.html
http://pt.soleinsole.com/chinagenuine_anti_bacterial_adult_orthotics_full_pads_cowshin_leather_shoe_insole_for_man_woman-p39093.html
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Figura 3.83 - Tipos de palmilhas confeccionadas em cortiça. 
 

Fonte: Disponível em: http://www.innocork.com/images/products/products/11/13/big/IMG_6017.jpg. Acesso 
em 10 de maio 2018. 

 

Polímeros: Conforme reportado por AGNELLI e TOYODA (2003), os polímeros são 

materiais leves, flexíveis, possuem boa resistência à corrosão, não são tóxicos, são 

impermeáveis, fáceis de manipular e limpar, além de possuírem alto grau de modelagem 

necessitando pouco tempo para secagem. Os polímeros podem ser divididos em "termofíxos" 

e "termoplásticos". Estes últimos classificados como termoplásticos de alta temperatura e 

termoplásticos de baixa temperatura. Os termoplásticos de alta temperatura são moldados em 

temperaturas altas, de forma a se manterem fortes, rígidos e resistentes ao serem resfriados. 

Por sua vez, os termoplásticos de baixa temperatura apresentam características, como 

conformabilidade, resistência ao estiramento, memória, bom acabamento, rigidez e 

autoaderência. No entanto, essas características podem variar de acordo com o termoplástico. 

Dentre os termoplásticos de baixa temperatura mais conhecidos atualmente se destacam o 

Polyform, o Exeform, o Easyform, o Aquaplast, o Encore, e o Ômega, entre outros.  

Agnelli e Toyoda (2003) constataram em suas pesquisas que grande parte das órteses é 

fabricada com termoplásticos de baixa temperatura. É menos indicado pelos profissionais o 

uso de órteses pré-fabricadas, geralmente utilizando termoplásticos de alta temperatura. 

Segundo Carvalho (2003), outro tipo de polímero utilizado nas órteses é o visco elástico, que 

tem como finalidade proteger regiões submetidas a grandes pressões, devido à sua ótima 

capacidade de reabsorver choques. Dentre os materiais poliméricos utilizados nas palmilhas, 

destacam-se o poliuretano (PU), a poliamida (PA), também conhecida como náilon, o 

polietileno (PE), o silicone, e os elastômeros de etileno acetato de vinila (EVA).   

http://www.innocork.com/images/products/products/11/13/big/IMG_6017.jpg.
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O Poliuretano (PU) é constituído por diferentes combinações de termoplásticos, elastoméricos 

e termofíxos. Possui facilidade de espumar por reação com agente químico. Esse material é 

flexível, duro, durável e possui alto potencial de reciclagem (ASHBY, JOHNSON, 2010). As 

espumas de PU são baratas, fáceis de conformar e apresentam um bom desempenho 

estrutural. Entretanto, as chapas ou formas maciças de PU necessitam ser reforçadas com 

outros materiais e fibras. Uma palmilha produzida com poliuretano é mostrada na Figura 3.84 

(a). 

A Poliamida (PA) – Náilon – é constituída por fibras finas sendo muito utilizada no segmento 

têxtil. Esse material é duro, forte, durável e apresenta baixo coeficiente de atrito. Mas, possui 

baixa resistência a ácidos fortes, agentes oxidantes e solventes e potencial mediano de 

reciclagem (ASHBY, JOHNSON, 2010). Lima (2006) enfatiza que esse material possui alta 

resistência à tração, à abrasão, ao calor e ao impacto e possui boas propriedades elétricas e 

higroscópicas.  

O Polietileno (PE) pode ser produzido nas formas de película, placa, haste, espuma e fibra. É 

um material durável, barato, fácil de modelar e fabricar. O material apresenta toque agradável, 

boa aceitação a cores, podendo ser texturizado ou revestido com outro material. Porém, tem 

pouca aceitação à impressão. Ele é resistente à água doce, à água salgada, a alimentos, a 

soluções à base de água e possui alto potencial de reciclagem (ASHBY, JOHNSON, 2010). 

Segundo Lima (2006), os polietilenos podem ser classificados como: de baixa densidade, de 

alta densidade ou de baixa densidade linear. 

O Silicone é um material de alto desempenho e alto custo, suporta grandes variações de 

temperatura, é durável, possui coeficiente de atrito baixo e baixo potencial de reciclagem. As 

resinas de silicone são caras e de difícil processamento, apresentando características similares 

àquelas da borracha natural. Elas são muitas vezes reforçadas por fibras de vidro e outros 

enchimentos (ASHBY, JOHNSON, 2010). Lima (2006) descreve esse material como um 

polímero semiorgânico, inodoro, inerte e resiliente, não higroscópico, resistente à oxidação. 

Possui elevada resistência elétrica, resistência a raios ultravioleta e ao ozônio, além de ter um 

ótimo desempenho ao contato com agentes químicos. Uma palmilha produzida em silicone é 

mostrada na Figura 3.84(b). 

Os Elastômeros de Etileno-Acetato de Vinila (EVA) são macios, flexíveis e duros. Esse 

material apresenta boa claridade e brilho, boas características de vedação, pouco odor e  
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resistência à radiação UV (ASHBY, JOHNSON, 2010). Lima (2006) afirma que, além de 

flexível, o EVA possui baixo ponto de fusão, é resistente a impactos e insolúvel em todos os 

solventes na temperatura ambiente. Uma palmilha produzida com EVA recomendada para 

pacientes com diabetes é apresentada na Figura 3.84(c).   

 

 
  

(a) Poliuretano (b) Silicone 
(c) Elastômero 

 
Figura 3.84 - Palmilhas de diferentes materiais poliméricos. 

 
(a) Fonte: Disponível em: < https://schiareli.com/wp-content/uploads/2016/06/Palmilha-Anat%C3%B4mica-
Gel-Em-Pu-Para-Botas-Adventure-1.jpeg>. Acesso em: 28 de maio 2018. 
(b) Fonte: Disponível em: <https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/21F49IEEPnL.jpg. >. Acesso 
em: 28 de maio 2018. 
(c) Fonte: Disponível em: <https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1SO3TKpXXXXaAXFXXq6xXFXXXf/Hiking-
Insole-For-Shoes-Foot-Care-Pads-Foot-Pain-Relieve-Height-Increase-Comfortable-Shoes-Insoles-For.jpg. >. 
Acesso em: 28 de maio 2018. 
 

 

https://schiareli.com/wp-content/uploads/2016/06/Palmilha-Anat%C3%B4mica-Gel-Em-Pu-Para-Botas-Adventure-1.jpeg.
https://schiareli.com/wp-content/uploads/2016/06/Palmilha-Anat%C3%B4mica-Gel-Em-Pu-Para-Botas-Adventure-1.jpeg.
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3.11 Produtos Hospitalares 

Os produtos hospitalares possuem grande relevância no meio em que se encontram, devendo 

cumprir uma série de exigências e requisitos. O setor de saúde recebe grande atenção do 

governo por meio de agências de regulação, secretarias municipais e estaduais. No Brasil, as 

agências reguladoras são a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e a Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANSS), responsáveis pelo setor de saúde tanto na prestação 

de serviços, como na produção de bens e produtos para o setor (VIEIRA, 2009). Ainda, os 

produtos hospitalares devem atender às normas estabelecidas pela ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas), referentes a critérios de produção, padronização e 

caracterização. A regulamentação e os critérios estabelecidos para os produtos médicos 

abrangem todos os setores do segmento médico-hospitalar, incluindo as roupas hospitalares. 

3.11.1 Vestuário hospitalar 

A roupa hospitalar consiste de produtos têxteis empregados num hospital para execução de 

atividade e procedimentos diversos. Brasil (2009) reporta uma classificação da ANVISA para 

as roupas hospitalares, agrupando-as da seguinte forma: 

• Lisas: lençóis, fronhas, colchas, roupas de cama em geral. 

• Tecidos felpudos: roupas de banho, como toalhas e roupões. 

• Roupas cirúrgicas: vestes utilizadas nos campos operatórios e aventais. 

• Uniformes e paramentos: camisas, camisolas, calças, pijamas. 

• Roupas especiais: cobertores. 

• Absorventes: compressas cirúrgicas e fraldas. 

• Peças pequenas: peças diversas de pequenas dimensões. 

O enxoval de roupas hospitalares deve ser padronizado, evitando-se o máximo possível a 

variação das cores, dos tamanhos e dos modelos, buscando reduzir gastos com lavanderia, 

armazenamento e adequação dos produtos utilizados pelos diversos tipos de usuários. É o 

vestuário ideal aquele que atenda de forma genérica à diversidade dos usuários. As normas 
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nacionais ABNT (1996) e ABNT (1997) estabelecem definições e características das roupas 

utilizadas no setor médico hospitalar.  

• NBR 13546/1996: define os termos genéricos que caracterizam cada produto que se 

enquadra no grupo de roupa hospitalar, sendo eles: avental de circulante, calça para 

ortopedia e fisioterapia, campo duplo, campo fenestrado, campo simples, capa para berço, 

cortinas para boxe, envelopes para luvas, gorros, toucas e turbantes, forro móvel, luva 

para banho, máscara, impermeável, opa, pano de biombo, saco para coleta de roupas e 

sapatilha.  

• NBR 14027/1997: define as características e condições imprescindíveis à confecção de 

campo simples, termo determinado na NBR 13546, como peças de tecido utilizadas para 

cobrir e proteger o paciente durante procedimentos médicos, seja de caráter técnico ou 

cirúrgico. 

Segundo Camargo (2010), as vestes hospitalares podem variar de acordo com a área de 

aplicação. Portanto, as roupas destinadas ao bloco cirúrgico diferem daquelas destinadas ao 

atendimento clínico. Também as roupas dos uniformes dos profissionais de enfermagem 

diferem conforme as necessidades e funções de cada um. O capote e o avental utilizados nos 

blocos cirúrgicos são, em geral, descartáveis, assim como as máscaras e protetores para os 

pés.  

Camargo (2010) afirma ainda que as atividades desenvolvidas em cada setor de um hospital 

correspondem a diferentes formas de contato e manuseio com agentes contaminantes 

diversos. Logo, as roupas hospitalares usadas tanto pelos usuários como pelas pessoas que 

entram em contato com contaminantes devem atender às demandas de proteção e assepsia, 

visando interromper a cadeia de transmissão de micro-organismos, mantendo a segurança de 

atendentes, funcionários e pacientes. 

O vestuário tem por função, além de prover proteção para os usuários, apresentar 

características que atendam ao conforto térmico, à mobilidade, ao dinamismo, à higiene e à 

praticidade. Esses atributos são indispensáveis para qualquer tipo de vestuário, 

independentemente do tipo de usuário. Essas características também devem contemplar 

aspectos ergonômicos não só nas roupas como produtos, mas no desenvolvimento de uma 

vestimenta projetada para uma determinada atividade para ser desenvolvida em um 
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determinado ambiente, considerando todos os fatores de influência e especificidades dele. 

Como produto que interage diretamente com os diversos usuários e com o ambiente, a 

ergonomia do vestuário em relação ao conforto tátil, térmico, visual e de modelagem é 

essencial e possibilita uma vestimenta mais adequada, confortável e funcional (CAMARGO, 

2010).  

Para Medeiros (2007), o vestuário é essencial aos seres humanos e deve oferecer benefícios, 

como conforto, mobilidade, bom caimento e segurança, uma vez que interagem 

constantemente com o corpo. Rosa e Moraes (2008) afirmam que os conceitos ergonômicos 

estão intrinsecamente relacionados com saúde, segurança e bem-estar das pessoas e devem 

proporcionar harmonia na relação entre usuário, objeto e ambiente, atendendo e abrangendo o 

maior número de pessoas. Logo, devem atender a critérios ergonômicos quanto à função e 

facilidade de uso (i.e., adequação de materiais, adequação antropométrica e adequação 

funcional), segurança, conforto, durabilidade, estética e acessibilidade, critérios pouco 

difundidos no desenvolvimento de projetos de vestuário.  

A escolha dos materiais da roupa nesse contexto se faz essencial, uma vez que está 

diretamente relacionada às sensações de bem-estar ou incômodo. Maciel (2007) acredita que 

um produto pode ser definido a partir da escolha do material e deve considerar os riscos do 

ambiente e situação de uso, principalmente quando se refere ao vestuário profissional.  

Segundo o mesmo autor, no setor de saúde, os materiais naturais mais utilizados nas roupas 

hospitalares são o algodão e a viscose. Já entre os materiais artificiais, destaca-se o poliéster. 

Apesar de existirem diferentes fibras disponíveis no mercado, é difícil encontrar uma fibra 

que abranja todas as características de conforto, facilidade de obtenção, propriedade 

antimicrobiana, cor, custo e responsabilidade ambiental.  

Menegucci e Filho (2010) asseguram que, na busca por soluções para atender setores 

específicos, como o hospitalar, têm sido utilizados, com grande frequência, os tecidos tratados 

que possuem propriedades específicas, como os tecidos antimicrobianos. Para os autores, 

apesar de não atender a todas as demandas apresentadas, a tecnologia empregada no 

acabamento e beneficiamento têxtil tem viabilizado essa realidade. Contudo, as características 

sustentáveis desses produtos e dos seus processos de produção devem ser avaliadas.  
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Carrieri (2010) assevera que, para atender com eficiência o setor médico-hospitalar, os 

materiais têxteis devem possuir algumas características, como capacidade de absorção, 

tenacidade, maciez e flexibilidade. Segundo o mesmo autor, a bioestabilidade ou a 

biodegradabilidade são, em alguns casos, as características mais importantes de um material 

têxtil para a aplicação na área médica. 

Os materiais têxteis para aplicação na área médica não devem ser tóxicos e não podem 

provocar alergias. Eles devem possuir também capacidade para serem esterilizados por meio 

de radiações, gases ou calor, pois esse processo é fundamental para impedir a contaminação 

dos materiais. Propriedades mecânicas, como resistência, elasticidade e durabilidade são 

características importantes para os tecidos para aplicação hospitalar (CARRIERI, 2010). 

3.11.2 Lençóis e Fronhas hospitalares Confeccionados em Algodão e Algodão/Poliéster 

O lençol de algodão pode ser considerado um bom isolante térmico e retentor de umidade. De 

acordo com Poveda (2010), uma única camada de lençol de algodão é capaz de reter 30% do 

calor do corpo e possui um regain das fibras (conforme definido na seção 3.4.4) entre 8,5% e 

10,5%, de acordo com o tipo de finalização e aplicação da fibra.  

 

O regain do algodão 100% é igual a 8,5%, valor inferior ao encontrado na lã, 16,0%. Em 

lençóis de tecidos mistos (i.e., mistura de algodão e poliéster), o regain é inferior ao do 

algodão 100%, pelo fato desse tecido possuir poliéster na sua composição. Considerando os 

valores do regain do algodão 100% e do poliéster 8,5% e 0,4%, respectivamente, é possível 

calcular o regain de algodões mistos utilizados em camas e roupas hospitalares para diferentes 

proporções percentuais dos dois materiais, por meio de uma média ponderada conforme 

Equação 3.1.  

 

𝑅𝑒𝑔𝑎𝑖𝑛 = (𝐴.𝐵) + (𝐶.𝐷)  (3.1) 
 
Onde: 

A: Peso de poliéster no tecido "algodão misto", (%); 

B: Regain poliéster, (%); 

C: Peso de algodão no tecido "algodão misto", (%) 

D: Regain do Algodão, (%).  
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De acordo com a norma ABNT NBR 13734:2016 (“Produtos têxteis para saúde – 

Características de lençóis, fronha e pijama hospitalar”), o maior coeficiente de poliéster 

permitido para o uso em lençóis e roupas hospitalares é de 50%. Esse valor, no entanto, pode 

ser considerado bastante elevado, visto que o regain de uma fibra com essa composição é de 

apenas 4,5%, ou seja, esse valor corresponde à terça parte do valor encontrado na lã e quase 

metade do coeficiente de retenção de umidade obtido em lençóis 100% algodão, como pode 

ser visto na Tabela 3.6. 

 

Tabela 3.6 - Umidade recuperada de fibras condicionadas a 21oC e 65% de umidade relativa. 
 

Fibras Apresentação Regain (%) 
Acetato Filamento e fibra 6,3-6,5 
Acrílico Fibra 1,0-1,5 

Algodão 
Fios e fibras não 

mercerizados 8,5 

Fios mercerizados 10,5 
Juta Fio cru 13,8 
Lã Fio cru 16,0 

Náilon Fio 4,0-4,5 
Poliéster Fio 0,4 

Seda Fio cru 11,0 
Viscose (raiom) Fio 11,5 

Algodão Misto 67% algodão 
e 33% poliéster* Fio 5,8 

Algodão Misto 50% algodão 
e 50% poliéster* Fio 4,5 

Algodão Misto 33% algodão 
e 67% poliéster* 

Fio 3,1 

*Valores estimados conforme cálculo da Equação 4.1. 
 
Fonte: Tabela adaptada pela autora com valores de Maluf e Kolbe (2003) e valores calculados pela Equação 4.1. 

 

A retenção de umidade por parte de lençóis de algodão misto com pequenas porcentagens de 

poliéster, com configuração das fibras em 67% algodão / 33% poliéster, é de apenas 5,8%. 

Em tecidos com maior porcentagem de poliéster, o regain é ainda menor, conforme citado, 

tornando-se inapropriado para o uso nos setores de saúde em qualquer porcentagem.  

 

No entanto, os lençóis fabricados com tecido em algodão misto são amplamente utilizados em 

hospitais por apresentarem custo inferior ao lençol fabricado com tecido 100% algodão. Além 

da questão econômica, esse fato ocorre, principalmente, porque os têxteis hospitalares no 
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geral, incluindo lençóis e fronhas, são adquiridos pelo setor de materiais dos hospitais com os 

produtos de limpeza.  

 

A utilização de lençóis de algodão misto não leva em consideração o possível agravamento do 

quadro de seus pacientes quanto às úlceras de pressão, pois esse tecido não possui 

propriedades capazes de controlar a umidade da pele, retenção de temperatura, fricção entre 

pele e tecido e o cisalhamento dele, contribuindo para o surgimento e agravamento de úlceras 

de pressão (BARON, PAVANI e FORGIARINI JUNIOR, 2017).   

 

Trabalho realizado por Mezzomo (1981) mostra que a melhor proporção em peso para uma 

mistura constituída de algodão natural e fibras de poliéster foi 67% de poliéster e 33% de 

algodão para roupas de uso pessoal e 50% de poliéster e 50% de algodão para vestuário 

utilizado em hoteleira. Ainda de acordo com o autor, os tecidos mistos não desgastam com 

facilidade, não descoram, são leves e permitem uma melhor ventilação em relação ao tecido 

sintético. Os tecidos mistos constituídos com 33% de algodão permitem boa absorção de suor. 

Observa-se que as roupas fabricadas com tecido misto são menos confortáveis, à medida que 

o porcentual de fibras sintéticas na sua composição aumenta, pois elas dificultam a absorção 

do suor.  

 

Alguns aspectos do tecido misto podem ser mencionados, conforme Mezzomo (1981): 

 

• Aspectos Higiênicos: reduz a probabilidade de proliferação da contaminação por 

bactérias devido à aparência lisa das fibras. As roupas com tecido misto podem ser 

lavadas em temperaturas mais baixas, além de secarem mais rapidamente; 

 

• Resistência mecânica: As fibras de poliéster têm resistência mecânica, cerca de 100% 

superior às fibras do algodão puro. Isso faz aumentar a resistência mecânica do tecido 

misto; 

 

• Sujidade: A natureza e estrutura da fibra não favorece a fixação da sujeira. Dessa forma, 

podem ser lavadas com menor quantidade de detergentes, requerendo menor tempo para 

lavagem, secagem e passagem; 
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• Diminuição de mão-de-obra e tempo de trabalho: As lavanderias que lavam vestuário 

composto desse tecido economizam tempo e mão de obra, pois os tempos de lavagem são 

reduzidos significativamente. 

3.11.3 Lavagem do vestuário hospitalar 

As roupas utilizadas no segmento hospitalar são lençóis, fronhas, cobertores, toalhas, colchas, 

cortinas, roupas de pacientes, compressas, campos cirúrgicos, pró-pés, aventais, gorros, dentre 

outros. Suas finalidades são bem abrangentes e variadas, assim como o tipo de sujidade 

encontrado em cada um deles (ANVISA, 2009). Para tanto, vários fatores que interferem 

nesse sistema devem ser observados, como o manuseio inadequado e a aquisição de roupas 

com materiais de baixa qualidade. 

Adicionalmente, a roupa hospitalar, quando manipulada e processada de maneira correta, não 

apresenta risco relevante na cadeia epistemológica de infecções (ANVISA, 2009). Portanto, 

uma gestão adequada do processamento das roupas hospitalares pode beneficiar de diversas 

formas o sistema hospitalar como um todo. As roupas hospitalares devem ser lavadas em 

unidades de processamento especiais (i.e., lavanderias hospitalares), tendo como finalidade 

proporcionar roupas limpas e adequadas para o uso nos serviços de saúde.  

A lavanderia hospitalar pode pertencer ao hospital, estando localizada dentro dele, ou pode ser 

terceirizada, estando localizada fora da área hospitalar. Ela deve ser um setor auxiliar de 

apoio, sendo responsável pela coleta, desinfecção, reparação e distribuição das roupas limpas 

e higienizadas aos serviços de saúde (BRASIL, 2008).  

Independentemente da sua dimensão e capacidade de processamento de roupas, a lavanderia 

hospitalar deve ser planejada, instalada, organizada e controlada com o devido rigor. É de 

fundamental importância a existência de uma barreira física para evitar a contaminação das 

roupas limpas pelas roupas sujas. Assim, a lavanderia deve possuir duas áreas distintas: uma 

para separação e lavagem das roupas sujas e contaminadas; e outra para acabamento e guarda 

das roupas lavadas e limpas (BRASIL, 2008). 

Segundo a ANVISA (2009), o processamento das roupas hospitalares deve seguir as seguintes 

etapas: (i) Retirada da roupa suja e acondicionamento dela; (ii) Coleta e transporte da roupa 

suja; (iii) Recebimento, pesagem, separação e classificação da roupa suja; (iv) Lavagem da 

roupa suja; (v) Centrifugação; (vi) Secagem, calandragem, prensagem e passadoria da roupa 
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limpa; (vii) Separação, dobra e acondicionamento da roupa limpa; (viii) Armazenamento, 

transporte e distribuição.  

Ainda de acordo com a ANVISA (2009), a limpeza e a desinfecção das roupas hospitalares 

devem ser realizadas com a utilização de produtos saneantes, tais como sabões, detergentes, 

alvejantes, amaciantes de tecidos, desinfetantes. A combinação desses produtos em 

concentrações equilibradas garantirá a limpeza das roupas, a preservação das fibras e cores, a 

maciez e a elasticidade do material têxtil.  

Nesse contexto, a preservação da qualidade das roupas durante o processo de lavagem se faz 

extremamente pertinente e necessária, uma vez que elas terão contato com vários produtos 

químicos, além de sofrerem ações mecânicas durante o processo de lavagem. Portanto, é de 

grande importância considerar possíveis reações químicas dos tecidos com produtos químicos 

bem como identificar situações de esforço que possam ocorrer durante o processo de lavagem. 

Características, como composição e qualidade da matéria-prima (i.e., tecido da roupa), devem 

ser consideradas, pois elas impactam no ciclo de vida da roupa. No caso da inserção de um 

novo material, como o feltro de lã, essa avaliação é primordial para que se possa analisar a 

viabilidade da sua aplicação em todas as etapas e processos pelo qual o produto passa, 

incluindo a lavagem e desinfecção do material. 

3.11.4 Úlceras de pressão  

Úlcera de pressão é uma lesão na pele, encontrada geralmente sobre uma proeminência óssea, 

na qual ocorreu a morte das células causada pela pressão isolada ou combinada com fricção 

e/ou cisalhamento (MORO e CALIRI, 2007). 

De acordo com Moro e Caliri (2007), o National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) 

possui um sistema de classificação da úlcera de pressão por estágios "UPP". A lesão 

classificada como tissular profunda possui coloração púrpura ou castanha e bolha de sangue. 

O tecido precedido da área pode se apresentar dolorido, endurecido, amolecido, esponjoso, 

mais quente ou mais frio em relação ao tecido adjacente. Essa lesão pode ser mais difícil de 

diagnosticar em pessoas com pele de tonalidade escura. Os quatro estágios definidos pela 

NPUAP são descritos a seguir: 



 

- 88 - 
 

• Estágio I: A pele está intacta, apresentando hiperemia (i.e., congestão sanguínea) numa 

área localizada que não embranquece; 

• Estágio II: Uma perda parcial da espessura dérmica ocorre com surgimento, de uma úlcera 

superficial com coloração avermelhada, podendo ocorrer surgimento de bolhas intactas ou 

rompidas; 

• Estágio III: Uma perda do tecido ocorre em sua espessura total. A gordura subcutânea 

pode se tornar visível, mas não há exposição óssea, de tendão ou músculo. Nessa fase, 

pode ocorrer descolamento e túneis; 

• Estágio IV: Perda total de tecido, ocorrendo exposição de osso, músculo ou tendão. Pode 

ocorrer a presença de esfacelo ou escara em algumas partes da ferida além de 

descolamento e túneis. As úlceras encontradas nessa fase podem se estender para os 

músculos ou para outras estruturas de suporte, como tendão e cápsula articular. 

No ano de 2017, foram reportados mais de cento e cinquenta mil casos no país de pacientes 

que sofriam com úlceras de pressão. Entre as pessoas mais afetadas estavam aquelas com 

mais de sessenta anos de idade e que apresentavam alguma limitação de movimento quanto à 

mudança de posição, quando elas estão geralmente acamadas. A úlcera de pressão pode se 

desenvolver rapidamente e vir acompanhada de um quadro de febre, ferida crônica, inchaço 

ou sangramento. As regiões do corpo em que as escaras geralmente se desenvolvem são os 

tornozelos, calcanhares, quadris e cóccix (MORO e CALIRI, 2007).  

Carrieri (2010) define alguns fatores de risco causadores de úlceras de pressão, destacando-se: 

• Pressão (duração e intensidade): Pacientes expostos a um curto período de tempo à alta 

pressão podem adquirir danos similares ou superiores àqueles em que os tecidos estão 

submetidos por um longo período de tempo a uma baixa pressão. A alta pressão pode ser 

favorecida quando o paciente está acamado por um longo período de tempo em colchões 

de espuma com baixa densidade, cama, macas ou mesas cirúrgicas; 

• Percepção sensorial: Pacientes com ausência de percepção sensorial (i.e., perda da 

capacidade de percepção de uma pressão aplicada sob alguma região do corpo), com 

consequente redução da sua habilidade em realizar mudança da posição do corpo. Essa 

percepção está associada ao nível de consciência, à mobilidade e à atividade do indivíduo; 
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• Mobilidade e atividade: Pacientes em estado de imobilidade e atividade devido às 

doenças graves apresentam alto risco de desenvolvimento de úlceras de pressão, devido à 

perda parcial ou total dos seus movimentos, com consequente perda da sua capacidade em 

avaliar o nível de pressão, atuando em alguma região do corpo;    

• Tolerância tecidular: Perda da capacidade do paciente suportar uma pressão aplicada 

numa dada região do corpo. Esse fator está relacionado à condição e à estrutura da pele; 

• Forças de fricção e cisalhamento: Esse é um dos principais fatores para surgimento das 

úlceras de pressão, ocorrendo em pacientes que não conseguem se movimentar sozinhos e 

que se arrastam sobre uma determinada superfície de apoio. Essas forças também podem 

ocorrer devido ao escorregamento do corpo quando o paciente está posicionado de forma 

inadequada; 

• Umidade: Ambientes úmidos favorecem o desenvolvimento de micróbios patogênicos na 

pele de pacientes e aumentam a probabilidade de desenvolvimento de úlceras de pressão. 

Quando a exposição é excessiva, a pele também fica mais fraca, torna-se mais vulnerável 

e aumenta a probabilidade do surgimento de feridas; 

• Aspectos nutricionais: Pacientes que apresentam falta de vitaminas e proteínas essenciais 

ao corpo podem comprometer seus tecidos moles. Isso dificulta a cicatrização de feridas 

adquiridas e afeta a produção de colágeno pela pele; 

• Aspectos relacionados ao envelhecimento: Os idosos apresentam redução natural de 

reposição celular e de massa corporal. Isso reduz a capacidade do tecido quanto à 

distribuição da pressão corporal, o que gera a exposição das saliências ósseas. Esses 

pacientes também apresentam dificuldade no processo de cicatrização de feridas 

adquiridas. 

O diagnóstico dessas lesões é realizado de forma clínica e normalmente não apresenta muitas 

dificuldades (LUZ et al., 2010). Um tratamento eficaz é realizado com a mudança periódica 

de decúbito (i.e., posição do paciente, quando ele se encontra deitado), para alívio da pressão 

na região da lesão de forma a melhorar o fluxo sanguíneo, permitindo uma cicatrização mais 

rápida, aliados às ações constantes de limpeza e troca de curativo das feridas. 
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Outros métodos de tratamento das lesões que auxiliam no tratamento são os seguintes: (i) 

prata, creme antimicrobiano utilizado em curativos para prevenir infecções; (ii) becaplermina, 

que auxilia na cura de úlceras cutâneas em diabéticos; (iii) creme barreira, que protege a pele 

irritada; (iv) terapia de feridas por pressão negativa, em que se aplica uma cobertura vedada 

na ferida para a remoção de fluidos e outros materiais (LUZ et al., 2010).  

O uso de medicamentos se faz necessário no tratamento das úlceras de pressão, podendo ser 

utilizados antibióticos, capazes de matar ou interromper o desenvolvimento de bactérias ou 

suplementos alimentares, que auxiliam na melhoria da saúde. Um procedimento médico 

realizado é o desbridamento mecânico, que consiste na remoção do tecido morto e dos corpos 

estranhos da ferida, visando à sua cicatrização (LUZ et al., 2010). Algumas técnicas de 

deSBridamento são apresentadas na Tabela 3.7. 

Tabela 3.7 - Técnicas empregadas no desbridamento. 

 
 Fonte: Luz et al. (2010). 

 

A prevenção das lesões é o principal foco dos profissionais e familiares responsáveis pelo 

paciente e tem caráter multidisciplinar, mas nem sempre é possível evitar o aparecimento das 

úlceras de pressão. Mecanismos de distribuição de pressão, mudanças frequentes de posição, 

controle da incontinência, cuidados com a pele e nutrição do corpo são as principais medidas 

envolvidas que objetivam prevenir as úlceras de pressão (LUZ et al., 2010).  

Segundo Carrieri (2010), existem no mercado diversos produtos que são utilizados na 

prevenção e no tratamento das úlceras de pressão, destacando-se os seguintes: 

• Camas: Diversas camas especiais já foram desenvolvidas para o tratamento de úlceras de 

pressão, podendo ser citada a cama automática “Clinitron At-Home® Air Fluidized 

Therapy Bed”, consistindo basicamente de uma banheira preenchida com microesferas de 
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silicone (i, e., grãos de silicone), e monofilamentos de poliéster cuja função é monitorar e 

alterar a temperatura fazendo com que o paciente fique seco e fresco. Ar é insuflado 

constantemente através dos grãos de silicone, formando um leito fluidizado. O paciente 

fica deitado sobre esse leito e em equilíbrio com ele, sendo massageado pelas bolhas de ar 

e pelos grãos. Isso faz reduzir a área de contato da superfície corporal com a superfície do 

leito, propiciando conforto ao paciente e evitando a proliferação de bactérias;  

• Colchões: aliado às mudanças regulares de decúbitos do paciente, a escolha ideal do 

colchão deve ser realizada de acordo com o custo-benefício. Os colchões que podem ser 

utilizados são o colchão de água, de poliuretano - PU, poliamida ou PVC, de silicone ou 

de pressão alternada com regulador de pressão; 

• Roupas de cama: podem ser lençóis lisos com elástico; roupas de tecidos naturais, como 

o algodão; e artificiais, como o poliéster; 

• Suportes: podem ser utilizados almofadas especiais para os pés e cotovelos e anéis de 

água revestidos de borracha; 

• Pensos: são curativos munidos de medicamentos para auxiliar no tratamento de lesões, 

dentre os quais se destacam:  

o Hidrocolóides: são constituídos por polímeros de carboximetilcelulose e filme de PU, 

possuindo propriedades absorventes, além de serem semipermeáveis, aderentes à pele 

e não às feridas, e apresentarem boa moldagem às superfícies irregulares; 

o Hidrógelis: são constituídos por carboximetilcelulose e hidratados (75% em peso), 

cuja função é liberar água no leito da ferida, mantendo-a hidratada. São pouco 

absorventes, não aderentes, impermeáveis e transparentes; 

o Alginatos: são constituídos por polímeros de ácidos algínicos (i.e., alginato de cálcio), 

possuem propriedades absorventes e hemostáticas e auxiliam no deSBridamento da 

ferida, sendo permeáveis e não aderentes; 

o Hidropolímeros: constituídos por espuma de PU hidrofílica, revestida de filme 

permeável, são moldáveis, não aderentes e absorventes; 
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o Películas especiais com prata: são curativos do tipo "não-tecido”, constituídos por 

fibras de carboximetilcelulose sódica e prata iônica. Pode ser um curativo de espuma 

com liberação sustentada de prata, que tem como função agir nas bactérias     

tornando-as inativas. Esse método auxilia na redução de escaras, é de fácil aplicação e 

ameniza a dor durante a troca dos curativos.  
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4 Parte Experimental 

Este capítulo apresenta toda a parte experimental desenvolvida nesta pesquisa, referente aos 

materiais utilizados, instrumentos, equipamentos e descrição dos testes realizados. O capítulo 

é dividido em duas seções: a primeira, referente aos materiais aplicados nos corpos de prova e 

nos protótipos; a segunda, referente à metodologia experimental de cada teste, incluindo 

instrumentos e equipamentos. 

4.1 Materiais 

4.1.1 Feltro de lã 

Os feltros de lã utilizados nesta pesquisa foram fornecidos pela indústria nacional de feltros 

"Pralana Indústria e Comércio Ltda."1, localizada na cidade de Limeira,  estado de São Paulo. 

As placas vendidas por essa empresa têm suas características e usos típicos expressos no 

Anexo 3.  

Apesar de usar a mesma matéria-prima de seus produtos comerciais, as placas desenvolvidas, 

exclusivamente, para o presente estudo foram produzidas em caráter experimental. Elas foram 

cortadas em dimensões customizadas para confecção das várias provas de teste, com 

espessura de 3,5mm. A empresa Pralana forneceu várias placas de feltro de lã para confecção 

de setenta palminhas, setenta lençóis e setenta fronhas. 

Em sua composição, esses feltros possuem 100% de lã, proveniente de ovinos, sem ter 

qualquer resíduo de outras lãs e nem reaproveitamento de outras fibras. Os diâmetros das 

fibras variaram de 20 a 22 micrometros.     

A propriedade "gramatura" ou "densidade superficial" para uma dada espessura é a razão 

entre a massa do tecido e sua área plana. Ela apresenta versatilidade na comparação da 

densidade dos tecidos. Caso a espessura do tecido seja conhecida, a gramatura pode ser 

calculada pelo produto da densidade vezes a sua espessura. Um valor da gramatura foi 

calculado preliminarmente para o feltro de 3,5mm de espessura, considerando uma densidade 

de 0,2 g/cm3, resultando em 700g/m2.  

 

                                                            
1 www.feltrospralana.com.br 

http://www.feltrospralana.com.br/
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A empresa Pralana desenvolveu placas com espessura de 3,5mm (valor menor do que 

comumente é produzido, de acordo com referência no Anexo 3), especialmente para este 

estudo, visando melhor atender à produção de lençóis, fronhas e palmilhas, quanto à maciez e 

ao conforto aos usuários. 

Assim, medições em laboratório foram realizadas para levantamento da gramatura real dos 

feltros das provas de teste e dos protótipos. Uma amostra do tecido feltro de lã é apresentada 

na Figura 4.1. 

 

 

Figura 4.1 - Feltro de lã. 
 

Fonte: Arquivo fotográfico da autora. 

4.1.2 Feltro Sintético 

O feltro sintético utilizado nesta pesquisa é da fabricação da empresa Renner2 e foi fornecido 

pela empresa Pralana. Uma placa desse feltro, com dimensões: comprimento 1m, largura 

1,4m e espessura 3,5mm, foi disponibilizada para retirada das várias provas de teste. Sua 

estrutura é constituída por 100% de fibras de poliéster (denominado pela sigla "PE"). O feltro 

sintético é considerado um "não tecido" do tipo agulhado (conforme explicado na seção 3.2.1, 

II Parte) de gramatura 300g/m², correspondente a uma densidade de 0,0857g/cm3.  

Observa-se que a gramatura do feltro sintético apresenta um valor duas vezes menor que o do 

Feltro de lã para uma mesma espessura de 3,5mm. Algumas características físico-químicas 

desse feltro sintético foram fornecidas pela empresa Pralana e são apresentadas no Anexo 4. 

Uma amostra do tecido feltro sintético é apresentada na Figura 4.2. 

                                                            
2 www.rennertextil.com.br 

http://www.rennertextil.com.br/
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Figura 4.2 - Feltro sintético. 
 

Fonte: Arquivo fotográfico da autora. 

4.1.3 Tecido 100% Algodão 

O tecido denominado 100% algodão foi fornecido pela empresa Cedro Têxtil3 para retirada 

dos corpos de prova na forma de uma placa de 1,4 m de largura por 1 m de comprimento com 

espessura medida igual à 0,29mm. Também foram fornecidas placas para confecção de 

setenta lençóis e setenta fronhas, ambos para uso hospitalar.  

O tecido é 100% de algodão, possuindo uma armação do tipo tela (1 x 1), ou seja, 

entrelaçamento de um fio de urdume por cima ou por baixo de um fio de trama. A malha 

possui no sentido longitudinal 73 fios por polegada (i.e., ≈3 fios por mm) e, no sentido 

transversal, 50 fios por polegada (i.e., 2 fios por mm), totalizando 123 fios/polegada (i.e., 5 

fios/mm). Conforme informações do fabricante, a gramatura do tecido é 170 g/m2 ± 5%. Uma 

amostra do tecido 100% algodão é apresentada na Figura 4.3.  

 

 
Figura 4.3 - Tecido 100% algodão 

 
Fonte: Arquivo fotográfico da autora. 

                                                            
3 www.cedrotêxtil.com.br 
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4.1.4 Tecido 67% Algodão / 33% Poliéster 

O tecido denominado 67% algodão / 33% poliéster foi fornecido pela empresa Ecilatex4 para 

retirada dos corpos de prova na forma de uma placa de 1,4 m de largura por 1 m de 

comprimento com espessura medida igual a 0,26mm. Também foi fornecida uma amostra de 

dimensões 0,49 m de comprimento por 0,27m de largura.  

O tecido é composto por 67% Algodão / 33% de poliéster, possuindo uma armação do tipo 

tela (1 x 1). A malha possui no sentido longitudinal 100 fios por polegada (i.e., 4 fios/mm); e 

no sentido transversal 50 fios por polegada(i.e., 2fios/mm), totalizando 150 fios/polegada (i.e., 

6 fios/mm). O tecido tem gramatura aproximada de 110g/m2. Uma amostra do tecido 67% 

algodão / 33% poliéster é apresentada na Figura 4.4.  

 

 
Figura 4.4 - Tecido 67% algodão / 33% poliéster. 

 
Fonte: Arquivo fotográfico da autora. 

4.1.5 Palmilhas 

Palmilhas de Feltro de lã e de Etileno Acetato de Vinila, mais conhecida pela sigla EVA, 

foram utilizadas nesta pesquisa.  

Palmilha de feltro de lã 

As palmilhas de testes foram confeccionadas com o feltro de lã pela indústria "Feltros 

Pralana", em diversos tamanhos, que variaram do número 35 ao 43, totalizando setenta pares, 

com uma espessura de 3,5mm. Nenhum tipo de tratamento foi utilizado na superfície da 

palmilha, uma vez que se objetivava analisar o material da melhor forma possível, sem que 

                                                            
4 www.ecilatex.com.br 
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houvesse interferência de outros materiais. Fotos mostrando as partes superior e inferior (i.e., 

solado), das palmilhas são mostradas nas Figuras 4.5 e 4.6, respectivamente. 

 

  

Figura 4.5 - Vista superior da palmilha 
Fonte: Arquivo fotográfico da autora. 

 

Figura 4.6 - Vista inferior da palmilha 
Fonte: Arquivo fotográfico da autora. 

. 

Palmilha de EVA 

A palmilha de EVA foi obtida de um tênis marca ASICS, modelo GEL NIMBUS 16, 

possuindo uma forração de malha em tecido constituído por 100% de poliéster. Fotos 

mostrando a parte superior e a lateral dessa palmilha são apresentadas nas Figuras 4.7 e 4.8, 

respectivamente. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 4.7 - Parte superior da palmilha 
Fonte: Arquivo fotográfico da autora. 

 

Figura 4.8 - Parte lateral da palmilha 
Fonte: Arquivo fotográfico da autora. 

 
 



 

- 98 - 
 

4.1.6 Lençóis e fronhas de feltro de lã 

Setenta e quatro lençóis e setenta e quatro fronhas foram confeccionados, sendo que setenta 

lençóis e setenta fronhas foram aplicados na pesquisa de campo e quatro lençóis e quatro 

fronhas foram destinados aos testes de lavanderia, testes mecânicos e testes químicos.  

Os lençóis e fronhas tiveram como matéria-prima na sua área útil o feltro de lã de espessura 

aproximada de 3,5mm, e nas laterais um tecido 100% de algodão. Os lençóis possuíam 

comprimento e largura totais de 2,4m e 1,45m, respectivamente. Em torno de todo o lençol 

(i.e., nas quatro laterais), foi costurada uma faixa de tecido cuja matéria-prima foi 100% 

algodão, tendo uma largura de 0,25m. Logo, o comprimento e a largura úteis do lençol de 

feltro foram 1,9m e 0,95m, respectivamente. As fronhas tinham comprimento e largura de 

0,65m e 0,47m, respectivamente, e possuíam capa interna para fixação do travesseiro feita em 

tecido 100% algodão com largura de 0,15m.  

Normalmente nos hospitais, os lençóis e as fronhas utilizados atualmente pelos pacientes são 

compostos de material em tecido 100% algodão ou 67% algodão / 33% poliéster colocadas 

sob o colchão, o qual tem um enchimento de espuma 100% poliuretano e revestimento no 

lado externo com filme composto por 90% de PVC e no lado interno malha composta por 

10% de poliéster. 

Nesta pesquisa, os lençóis e as fronhas de feltro não são considerados capas de colchões e 

capas de travesseiro, pois eles podem ser usados sem proteção de lençol de algodão, cobrindo 

a superfície do feltro. Fotos do lençol, da fronha e do conjunto lençol fronha são apresentados 

na Figura 4.9.  

 

 
 

Figura 4.9 - Conjunto lençol e fronha de feltro com lateral de algodão 100%. 
Fonte: Arquivo fotográfico da autora. 
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4.2 Testes Experimentais 

 

Nesta seção, são descritos 17 testes experimentais realizados no material "Feltro de lã", foco 

desta pesquisa, para avaliação do material e determinação das propriedades e características 

dele. Para efeito de comparação, também foram realizados testes nos materiais "feltro 

sintético", "tecido 100% algodão" e "tecido misto 67% algodão / 33% poliéster". 

 

Os testes são classificados como "TESTES DE CARACTERIZAÇÃO" e "TESTES DE 

APLICAÇÃO".  

 

Os "TESTES DE CARACTERIZAÇÃO" são: Testes mecânicos; Testes de Inflamabilidade 

Testes Químicos; Teste de Colorimetria e Teste de Microscopia Eletrônica de Varredura. 

 

Os testes mecânicos foram os seguintes: (i) "Resistência à Tração e Alongamento"; (ii) 

"Resistência ao Rasgo"; (iii) "Esgarçamento"; (iv) "Abrasão"; (v) "Gramatura" e (vi) 

"Pilling". Todos estes testes foram realizados na indústria "Cedro Têxtil", localizada na cidade 

de Sete Lagoas, estado de Minas Gerais. 

(vii) Teste de "Inflamabilidade", desenvolvido na indústria "Cedro Têxtil". 

Os testes químicos foram os seguintes: (viii) "Repelência a Agentes Químicos”; (ix) 

“Repelência ao Óleo"; (x) "Repelência a Água" e  (xi) "Extração de Graxos". Os testes (viii), 

(ix) e (x) foram realizados no "Laboratório Químico GMM" da indústria "Cedro Têxtil". O 

teste (xi) foi realizado no "Laboratório Químico" da indústria "Feltros Pralana", localizado na 

cidade de Limeira, estado de São Paulo. 

(xii) O teste de colorimetria foi realizado no laboratório de ensaios ergonômicos 

LABE/CEMA/ED da Universidade do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte.  

(xiii) O teste de “Microscopia Eletrônica de Varredura – MEV" foi realizado no “NanoLab" - 

Laboratório de Microscopia Eletrônica, Microanálises e Caracterização de Materiais do 

Centro Mineiro Metalúrgico - CMM / REDEMAT-UFOP, localizado na cidade de Ouro Preto 

estado de Minas Gerais. 
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Os "TESTES DE APLICAÇÃO" são: (xiv) Teste de "Termografia"; (xv) Teste de Análise 

Microbiana; (xvi) Análise da Adaptabilidade dos lençóis e fronhas e (xvii) Análise da 

Adaptabilidade das palmilhas de feltro. 

O teste de "Termografia" (xiv) foi realizado no "Laboratório de Ensaios" da "Universidade 

Federal de São João Del Rei". 

Os testes de "Análise Microbiana" (xv) em palmilhas de feltro de lã foram realizados no 

laboratório do Serviço de Prospecção Microbiológica da Fundação Ezequiel Dias "FUNED", 

localizado na cidade de Belo Horizonte Estado de Minas Gerais. 

O teste de "Análise da Adaptabilidade dos lençóis e fronhas" (xvi) foi realizado por meio de 

entrevista numa população de idosos. O teste consistiu em verificar a aplicabilidade de dois 

conjuntos de vestuário hospitalar:  

Conjunto A, constituído por uma fronha e um lençol de feltro de lã;  

Conjunto B, constituído por uma fronha de feltro de lã e, sobre ela, outra fronha de tecido 

100% algodão"; e um lençol de feltro de lã, e, sobre ele, outro lençol de tecido 100% algodão. 

O teste de "Adaptabilidade das palmilhas de feltro" (xvii) para análise ergonômica e de 

conforto foi realizado por meio de entrevista numa população com idade entre 20 anos a 80 

anos, selecionada de forma aleatória. 

Os testes “Mecânicos”, "Repelência a Agentes Químicos", "Extração de Graxos", 

"Colorimetria" e "Microscopia Eletrônica de Varredura" utilizaram corpos de prova 

provenientes de lençóis de feltro de lã lavados com diferentes tipos de máquina de lavar. Eles 

foram realizados com o objetivo de verificar a influência do tipo de lavagem nesses quesitos. 

Todas as lavagens foram realizadas na empresa "Atmosfera", localizada na cidade de Belo 

Horizonte, MG, que faz parte do Grupo "Elis Brasil", especializada nos seguimentos 

hospitalar, industrial e hotelaria.  

Para essa investigação, os lençóis foram lavados nas máquinas de lavar do tipo túnel, 

extratora e a seco. Os procedimentos de lavagem de vestuário hospitalar seguiram as 

recomendações estabelecidas pela ANVISA (2009). As descrições dos processos de 

lavanderia foram elaboradas a partir de uma visita técnica realizada na Lavanderia Atmosfera, 
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localizada na cidade de Belo Horizonte no Estado de Minas Gerais especializada em 

lavanderia hospitalar. As figuras 4.10 a 4.14 a e b foram registradas pela autora e autorizadas 

para publicação pela empresa. Uma descrição sobre as máquinas de lavar utilizadas nos testes 

com seus respectivos processos de lavagem são apresentados a seguir. 

Máquina do tipo túnel: A lavadora do tipo túnel permite uma lavagem contínua e de alta 

produção das roupas por meio de um sistema automático. A máquina consiste de vários 

tambores dispostos numa configuração em série, nos quais é realizada a pré-lavagem, 

lavagem e enxague das roupas, conforme esquema apresentado na Figura 4.10.  

 

Figura 4.10 - Esquema da máquina túnel. 
 

Fonte: Milnor, 2018.  

Cada tambor possui uma espiral metálica do tipo helicoidal denominada "Parafuso de 

Archimedes" com uma pá inclinada na sua extremidade, que coleta as roupas no final de cada 

processo e as direciona para o tambor adjacente localizado à jusante, de forma que a lavagem 

ocorra de forma ininterrupta, conforme apresentado na Figura 4.11.  

 
Figura 4.11 - Detalhe do tambor com a pá. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A área de lavagem, onde está localizada essa lavadora, é constituída de duas alas, sendo uma 

para entrada das roupas sujas e outra para saída das roupas limpas, para evitar problemas de 

contaminação. A ala das roupas sujas possui uma esteira rolante contendo cerca de vinte 
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compartimentos, denominados "bets", cada um com capacidade de 50Kg. Isso equivale uma 

capacidade máxima de lavagem de cerca de 1000kg de roupa, conforme o programa de 

lavagem definido pelo operador.  

As roupas sujas são inseridas nos "bets" da esteira da ala das roupas sujas que se move até o 

local onde estão localizadas as máquinas de lavar tipo túnel. Nesse local, as roupas são 

dispensadas na máquina de lavar, passando pelos vários tambores dispostos em série. Na 

saída da máquina, as roupas passam por outra esteira rolante, que as direciona para uma 

prensa na qual é retirado o excesso de água. 

Depois de prensadas, as roupas são direcionadas para um elevador de carga, denominado 

"shutle", que as conduz para o secador. Finalmente, após a secagem, as roupas são retiradas 

pela ala do lado limpo e encaminhadas para os seus respectivos setores de produção.  

Nesta pesquisa, o programa utilizado para lavagem dos lençóis e fronhas de feltro de lã foi o 

mesmo utilizado para lavagem dos lençóis hospitalares. Esse programa é denominado 

"pesado", pois requer uma maior movimentação mecânica (i.e., agitação) dos tambores.  

Fotos do sistema completo da máquina de lavagem da lavanderia "Atmosfera" mostrando a 

esteira do lado sujo com os "bets”, na parte traseira, a máquina de lavar propriamente dita, os 

lençóis de feltro de lã sendo transportados num dos bets da esteira do lado sujo, e a máquina 

túnel com seus vários tambores são apresentadas na Figura 4.12 (a), (b) e (c), 

respectivamente. 

 

   
(a) (b) (c) 

Figura 4.12 - (a) Sistema completo de lavagem; (b) transporte do feltro; (c) máquina túnel. 
Fonte: Arquivo fotográfico da autora. 

O processo de lavagem na máquina túnel é totalmente automático. O tempo de processamento 

médio é 30 minutos e as roupas passam por vinte compartimentos. O programa da máquina 
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túnel utilizado no processo de lavagem dos lençóis e das fronhas desta pesquisa é apresentado 

na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1 - Programa de lavagem com a máquina túnel. 
 

 
Processos 

Tempo 
(min) 

Temperatura 
da Água (°C) 

Produto 
Químico 

Composição Química 
Concentração (%) Função Dosagem 

g/kgroupa 
Compartimento 

da Máquina 

Pré-lavagem 6 50 

Soda 
NaOH 
50% Removedor 3,5 C1 a C4 

Beiclean 

 

Álcool graxo etoxilado 
modificado com 

combinado de polímero 
aniônico  

Isotridecanol etoxilado 
15,5 – 35,5% 

Ácido poliacrílico, 
copolímero 5,0 – 10,0% 

Detergente 1,5 C1 a C4 

Lavagem 12 85 

Beiclean 

 

Álcool graxo etoxilado 
modificado com 

combinado de polímero 
aniônico  

Isotridecanol etoxilado 
15,5 – 35,5% 

Ácido poliacrílico, 
copolímero 5,0 – 10,0% 

Detergente 0,25 C5 a C12 

Peróxido 
Hidrogênio 

(Água 
oxigenada) 

H2 O2 
50% Alvejament

o 4,5 C5 a C12 

      Soda 
NaOH 
50% Removedor 1,4 C5 a C12 

Acabamento 7,5 40 

Beiblanc 
Rub 

 

Derivado de Estilbeno 
(Mistura) 

5-cloro-2-metil-2H-
istiazol-3-ona e 2-metil-
2H-isotiazol-3-ona (3:1) 

0,0029 – 0,0032% 

Clareador 0,3 C13 a C17 

Beiplex 

 

Composto orgânico a base 
de fosfóro 

1-Hidroxi Etilideno-1, 
1 Ácido Difosfônico 

50 – 65% 
Ácido fosfônico 

0,5 – 4,0% 

Complexan
te para tirar 

as 
partículas 
de cálcio e 
magnésio 
da água 

0,8 C13 a C17 

Neutralizaçã
o 4,5 40 

Beiacid 

 

Mistura de ácidos 
orgânicos 

Ácido Fórmico 
25 – 50% 

Ácido Cítrico 
10 – 25% 

Ácido 
cítrico 
Para 

neutralizar 
a água e 

voltar o pH 

2 C18 a C20 

Beisoft 

 

Ácido Graxo Éster Quat 
com fragrância 

Composição de óleo de 
perfume 
<2,0% 

Amaciante 0,3 C18 a C20 

Tempo 
Total 30       

Fonte: Lavanderia Atmosfera (2018). 
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Máquina do tipo extratora: A máquina extratora recebe esse nome devido à alta velocidade 

de rotação do seu único tambor promovendo, pela ação da força centrífuga, a extração da água 

contida nas roupas após elas passarem pelos processos de pré-lavagem, lavagem e enxague.  

A vantagem dessa máquina em relação à máquina túnel é que ela realiza ambos os processos 

de lavagem e de centrifugação (i.e, processo para retirada do excesso de água da roupa), ao 

contrário da máquina túnel, que requer duas máquinas distintas para realizar esses dois 

processos (i.e., uma máquina para lavar e outra para secagem na "prensa").  

A ação mecânica imposta nas roupas pela máquina extratora é inferior àquela imposta pela 

máquina do tipo túnel. A lavadora extratora utilizada para lavagem dos lençóis de feltro de lã 

foi a lavadora da marca Milnor, modelo 42044 SR3, com capacidade máxima de lavagem 

para 90kg de roupa.  

Essa máquina possui um único tambor, entretanto ele é dividido em três compartimentos com 

capacidade de colocação de 30kg de roupas, os quais são separados por chapa metálica. O 

conceito de se utilizar compartimentos num único tambor é o de se permitir a lavagem 

simultânea de roupas com diferentes graus de sujidade sem risco de contaminação, além de 

reduzir o tempo de lavagem.  

Fotos da parte frontal da máquina extratora utilizada nesta investigação são apresentadas nas 

Figuras 4.13 (a) e (b). Na primeira foto (Figura 4.13.a), vê-se a porta de entrada das roupas 

fechada e a proteção metálica da correia de transmissão do motor do tambor. Na segunda foto 

(Figura 4.13 b), vê-se a porta aberta e um dos três compartimentos contendo um lençol. 
 

     

(a) Porta fechada. (b) Porta aberta. 
Figura 4.13 - Vista frontal da máquina extratora.  

Fonte: Arquivo fotográfico da autora. 
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Os processos de lavagem são adequados de acordo com o tipo de roupa. As máquinas 

possuem programas para roupas cirúrgicas, cobertores, lençóis, uniformes industriais. Os 

lençóis e as fronhas utilizados nesta pesquisa foram lavados com a máquina extratora Milnor 

90 kg, utilizando o programa apresentado na Tabela 4.2.  

Tabela 4.2 - Programa de lavagem com a máquina extratora. 

 
Processos 

Tempo 
(min) 

Temperatura 
da Água (°C) 

Produto 
Químico 

Composição Química 
Concentração (%) Função Dosagem 

g/kgroupa 

Quantidade 
máxima do 

produto (ml) 

Pré-lavagem 6 Fria 

Beiclean 

Álcool graxo etoxilado 
modificado com 

combinado de polímero 
aniônico  

Isotridecanol etoxilado 
15,5 – 35,5% 

Ácido poliacrílico, 
copolímero 5,0 – 10,0% 

Detergente 2,0 100 

Beiplex 

Composto orgânico a 
base de fosfóro 

1-Hidroxi Etilideno-1, 
1 Ácido Difosfônico 

50 – 65% 
Ácido fosfônico 

0,5 – 4,0% 

Complexante 1,0 67,5 

Lavagem 3 Fria 
Beiclean 

Álcool graxo etoxilado 
modificado com 

combinado de polímero 
aniônico  

Isotridecanol etoxilado 
15,5 – 35,5% 

Ácido poliacrílico, 
copolímero 5,0 – 10,0% 

Detergente 3,0 150 

Soda 
NaOH 
50% Removedor 5,0 350 

Drenar   

Alvejamento 15 72 

Peróxido 
Hidrogênio 

(Água 
oxigenada) 

H2 O2 
50%  

Alvejamento 5,0 282,5 

Enxágue 3 Fria 
  

Drenar 
  

Enxágue 
Final 5 

Fria Beiacid 

Mistura de ácidos 
orgânicos 

Ácido Fórmico 
25 – 50% 

Ácido Cítrico 
10 – 25% 

Ácido cítrico 1,0 57 

Fria Beisoft 

Ácido Graxo Éster Quat 
com fragrância 

Composição de óleo de 
perfume 
<2,0% 

Amaciante 2,0 100 

Tempo 
Total 32       

Fonte: Lavanderia Atmosfera (2018). 
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Máquina do tipo lavagem a seco: A designação "lavagem a seco" induz o pensamento 

errôneo que as roupas não sofrem umedecimento. Todavia, o processo é muito parecido com a 

lavagem à água das máquinas extratoras, diferenciando-se dela apenas pela substituição da 

água por solventes químicos líquidos.  

A lavagem a seco é mais indicada para tecidos e superfícies delicadas, pois suas fibras, 

quando expostos à água, costumam inchar após passarem pelo processo de secagem. É 

comum verificar roupas deformadas que perderam totalmente o seu formato inicial.  

Para resolver esse problema, são utilizados alguns solventes químicos, sendo o mais utilizado 

o “percloro” (i.e., percloroetileno - C2Cl4), que impede a deformação das fibras. Além disso, 

esses solventes são desenvolvidos especialmente para removerem sujeiras, tais como manchas 

de óleos e graxas, sem comprometer as características originais do material. A Tabela 4.3 

apresenta as propriedades físicas e químicas do percloroetileno. 

Tabela 4.3 - Propriedades físico-químicas do percloroetileno. 

 
Fonte: Lavanderia Atmosfera (2018). 

Propriedades Descrição 
Aspecto Estado físico Líquido. 
Cor Incolor 
Odor Característico 
pH Não aplicável 
Ponto de fusão Não aplicável 
Ponto de Congelamento -22°C 
Ponto de ebulição (760 mmHg) 121°C 
Ponto de fulgor Vaso fechado ASTM D 56 [nenhum] 
Inflamabilidade (sólido, gás) Não aplicável a líquidos 
Limite inferior de explosividade Nenhum 
Limite superior de explosividade Nenhum 
Pressão de vapor 13 mmHg em 20 °C 
Densidade de Vapor Relativa (ar = 1) 5,76 
Densidade Relativa (água = 1) 1,619 em 25 °C 
Solubilidade em água 0,015 % em 25 °C 
Coeficiente de partição (n-octanol/água) log Pow: 2,53 Medido 
Temperatura de autoignição Nenhum 
Viscosidade Cinemática 0,52 cStt em 25 °C (Estimado) 
Riscos de explosão Não 
Propriedades oxidantes Não 
Peso molecular 165,8 g/mol 
Percentagem de volatibilidade 100 % 



 

- 107 - 
 

A lavagem do vestuário hospitalar geralmente tem sido realizada com água, pois esse meio 

promove a desinfecção térmica do material. Entretanto, a lavagem a seco pode se tornar 

interessante em situações quando ocorrem contaminações com sangue e secreções. O 

"percloro", utilizado nas máquinas de lavagem a seco, age como uma esponja removendo a 

sujidade, e, quando em contato com a roupa, pode descontaminar o material.  

A lavagem a seco tem sido utilizada para higienização de roupas com sujidades elevadas, tais 

como graxa e minério. É eficaz na limpeza delas sem causar dano para o material. O tempo 

aproximado de higienização na lavagem a seco varia de acordo com o produto a ser 

higienizado. Por exemplo, as luvas de raspa demoram 1h12min, as luvas de malha, 55min, e 

os uniformes com sujidades de minério, 1h28min.  

Uma vantagem da lavagem a seco é sua contribuição quanto à sustentabilidade ambiental, 

devido à economia de água que ela proporciona. Também, as máquinas de lavar a seco 

utilizam um sistema de recuperação do solvente químico. No final do processo de lavagem, o 

solvente contido nas roupas é evaporado, sendo direcionado para um condensador no qual se 

torna novamente líquido. Posteriormente, esse solvente, já na fase líquida, passa por um 

processo de filtragem, eliminando a sujidade para ser novamente aproveitado num outro ciclo 

de lavagem. Desse modo, o processo de recuperação do solvente contribui para a redução de 

poluentes no meio ambiente. Além disso, outros produtos químicos têm sido investigados 

visando substituir o "percloro" para atenuar possíveis leis regulatórias de restrição do seu uso.  

Nesta investigação, os lençóis foram lavados numa máquina a seco da marca Firbmatic, 

modelo 1380, disponível nas instalações da lavanderia Atmosfera. Fotos da máquina de lavar 

a seco e do seu tambor são apresentados nas Figuras 4.14 (a) e (b), respectivamente.  

 
(a) Vista geral da máquina 

 
(b) Vista do tambor da máquina 

 
Figura 4.14 - Vista frontal da máquina a seco  

Fonte: Arquivo fotográfico da autora. 
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A. Testes de Caracterização 

4.2.1 Resistência à tração e alongamento  

 

O teste de resistência à tração e alongamento propõe avaliar a resistência do corpo de prova 

quando tracionado, considerando os possíveis esforços aos quais o produto pode ser 

submetido no cotidiano. 

O laboratório possui ambiente climatizado, com temperatura controlada mantida dentro dos 

limites de 20°C e 24°C, e umidade relativa mantida dentro dos limites de 60% a 80%.  

Descrição do Teste: O ensaio de resistência à tração e alongamento consiste na tração do 

corpo de prova até a sua ruptura. Esse teste segue a norma ISO 5081:1977. O corpo de prova 

é tracionado com uma força específica na direção axial do equipamento até o rompimento 

total do material. A norma ISO 5081:1977 não estabelece uma força padrão a ser aplicada nos 

materiais em teste, e sim que uma força seja aplicada até o rompimento do material.  

O ensaio de resistência à tração também serviu para determinação do percentual de 

alongamento do material em relação ao seu comprimento inicial e dos percentuais das 

variações dimensionais do corpo de prova em relação às suas medidas originais. O 

equipamento utilizado foi um dinamômetro da marca INSTRON, modelo 3365, conforme 

mostrado na Figura 4.15, tendo calibração válida na data do teste.  

 

 

Figura 4.15 - Dinamômetro INSTRON 3365. 
 

Fonte: Arquivo fotográfico da autora. 
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Nas medições da força e do deslocamento, foram adotadas as incertezas expandidas máximas 

(i.e., incerteza padrão multiplicada pelo fator de abrangência "K=2", que proporciona um 

nível de confiança de 95%), conforme o certificado de calibração do instrumento. As 

incertezas máximas da força e do deslocamento adotadas foram 0,23% e 0,04%, 

respectivamente, dos valores indicados pelo instrumento.  

Metodologia: Foi confeccionado um gabarito de formato retangular com largura e 

comprimento de 60 mm e 300 mm, respectivamente, para realização do corte dos corpos de 

prova, conforme mostrado na Figura 4.16. 

 
Figura 4.16 - Gabarito e corpo de prova. 

Fonte: Arquivo fotográfico da autora. 

Seis corpos de provas no total foram confeccionados, sendo três testados no sentido 

transversal (trama) do tecido, conforme mostrado na Figura 4.17, e os outros três testados no 

sentido longitudinal (urdume), visando determinar a resistência à tração nos dois sentidos do 

material. As duas extremidades do corpo de prova, cada uma tendo 60mm de largura, foram 

fixados nos mordentes superior e inferior do equipamento.  

 
Figura 4.17 - Corpos de prova após rompimento. 

Fonte: Arquivo fotográfico da autora. 
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Posteriormente, o corpo de prova foi tracionado no sentido axial do equipamento até o seu 

rompimento total. Os estágios inicial e final do teste, correspondentes ao início da aplicação 

da força de tração e ao rompimento do corpo de prova, são mostrados nas Figuras 4.18 e 4.19, 

respectivamente.  

 

  
Figura 4.18 - Início do teste. 

Fonte: Arquivo fotográfico da autora. 
 

Figura 4.19 - Término do teste. 
Fonte: Arquivo fotográfico da autora. 

 

4.2.2 Resistência ao rasgo  

O teste de resistência ao rasgo é muito importante na indústria têxtil, pois determina a 

durabilidade e aplicabilidade do tecido. Ele segue a norma ASTM D 2261:2013. Todos os 

materiais com baixos valores de resistência ao rasgo geram retrabalhos, não atendem às 

necessidades dos clientes e não são competitivos para a empresa. O tipo de acabamento 

aplicado ao material influencia diretamente nos valores de resistência ao rasgo, mas, nesse 

caso, nenhum tipo de tratamento foi utilizado, conforme escrito no item 4.1.5. 

O teste consiste em avaliar a força necessária para que o corpo de prova se rasgue, simulando 

os possíveis esforços do cotidiano pelo qual o produto possa ser submetido.  

Descrição do Teste: O ensaio de resistência ao rasgo consiste em submeter o corpo de prova 

a uma força de cisalhamento na direção axial até que ele rasgue. O corpo de prova é cortado 

ao meio até uma posição próxima à sua região central. Neste teste, foram identificadas a força 

máxima ao qual o material resiste e a força necessária para rasgá-lo. 
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A norma ASTM D 2261:2013 não estabelece uma força padrão a ser aplicada nos materiais 

em teste, e sim que uma força seja aplicada até que ele se rasgue. O equipamento utilizado no 

teste foi o mesmo dinamômetro empregado no teste de resistência à tração e alongamento, 

descrito na seção 4.2.1.   

Foi utilizado um medidor de espessura da marca Mainard, modelo M-73210T, para medição 

das espessuras dos corpos de prova, conforme ilustrado na Figura 4.20. O instrumento possui 

um relógio analógico com escala de 0 a 10mm e resolução de 0,01mm. O instrumento 

também dispõe de uma mola regulável para ajuste da pressão imposta no corpo de prova. O 

instrumento dispõe de certificado de calibração.  

 
 

Figura 4.20 - Foto do medidor de espessura dos corpos de prova. 
 

Fonte: Arquivo fotográfico da autora. 
 

Metodologia: Foi confeccionado um gabarito no formato retangular com largura e 

comprimento de 75 mm e 200 mm, respectivamente. No sentido do comprimento desse 

gabarito, foi realizado um corte de 80mm da extremidade superior até o meio dele. Os corpos 

de prova foram cortados com as mesmas dimensões do gabarito.  

Uma foto do gabarito, tendo ao seu lado um corpo de prova cortado e outro já testado, é 

apresentada na Figura 4.21.  

 
Figura 4.21 - Gabarito e corpo de prova. 

 
Fonte: Arquivo fotográfico da autora. 
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Seis corpos de provas no total foram confeccionados: três deles testados no sentido 

longitudinal do tecido e os outros três testados no sentido transversal, visando determinar a 

resistência ao rasgo nos dois sentidos do material. As duas partes da extremidade superior do 

corpo de prova foram fixadas nos mordentes do equipamento: uma das metades foi fixada no 

mordente superior e a outra fixada no mordente inferior. A extremidade inferior do corpo de 

prova ficou solta no ar. Posteriormente, as extremidades presas nos mordentes foram 

tracionadas pelo dinamômetro até que o corpo de prova se rasgasse, estando a velocidade do 

mordente superior ajustada para 50mm/min. 

Durante a realização do primeiro teste, verificou-se que o corpo de prova se alongou. Logo, 

não se rasgou devido à alta capacidade de alongamento do material e da baixa força aplicada 

pelo equipamento. Então, para que ocorresse o rasgo, foi necessário regular a força da 

máquina para um valor ideal de tração, de modo a induzir o rasgo no corpo de prova.  Uma 

foto do dinamômetro com o corpo de prova sofrendo cisalhamento é mostrado na Figura 4.22.  

 

 
Figura 4.22 - Fixação do corpo de prova no dinamômetro. 

 
Fonte: Arquivo fotográfico da autora. 
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As fotos das Figuras 4.23 e 4.24 mostram, respectivamente, o detalhe da região onde se 

iniciou o processo de rasgamento e o estado do corpo de prova no fim do teste. Por sua vez, a 

foto da Figura 4.25 apresenta quatro dos seis corpos de prova já testados. 

  

Figura 4.23 - Corpo de prova fixado ao 
dinamômetro. 

 
Fonte: Arquivo fotográfico da autora. 

 

 

Figura 4.24 - Corpo de prova tracionado 
com rasgo ao centro.  

 

Fonte: Arquivo fotográfico da autora. 
 
 

 
Figura 4.25 - Corpos de prova após os testes de resistência ao rasgo. 

Fonte: Arquivo fotográfico da autora. 
 

4.2.3 Esgarçamento 

O teste de resistência ao esgarçamento indica se o material tem propensão a abrir-se na região 

da costura mediante a aplicação de uma força e segue a norma ABNT 9925:2009. É utilizado 
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para verificar se existe necessidade de utilização de uma costura mais densa ou um tipo 

diferente de costura. Ele simula os possíveis esforços que podem gerar esgarçamento do 

produto quando submetido ao seu uso constante. 

Descrição do Teste: O teste de resistência ao esgarçamento consiste em medir o alongamento 

na região da linha de costura do corpo de prova (i.e., esgarçamento da costura) quando uma 

força de tração estabelecida pela norma ABNT 9925:2009 e dependente da gramatura do 

material é aplicada sobre o mesmo. O equipamento utilizado neste teste para gerar a força de 

tração foi o mesmo dinamômetro utilizado no teste de resistência à tração e alongamento, 

descrito na seção 4.2.1. Um paquímetro digital fabricado pela empresa Starrett, modelo 799, 

foi usado para a medição do esgarçamento. A incerteza expandida do instrumento, conforme 

certificado de calibração foi 0,01mm. 

Metodologia: Foi confeccionado um gabarito no formato retangular com largura e 

comprimento de 100 mm e 200 mm, respectivamente. Os corpos de prova foram cortados 

com as mesmas dimensões do gabarito. Uma foto do gabarito, tendo ao seu lado um corpo de 

prova cortado e outro já testado, é apresentada na Figura 4.26.  

 
Figura 4.26 - Gabarito e corpo de prova. 

Fonte: Arquivo fotográfico da autora. 
 

Seis corpos de provas no total foram confeccionados: três deles testados no sentido 

longitudinal do tecido e os outros três testados no sentido transversal. A linha central dos 

corpos de provas foi determinada e linhas simétricas em relação à linha central foram 

marcadas sendo uma 10 mm acima e a outra 10mm abaixo.  
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Os corpos de prova foram dobrados ao meio (i.e., no local da linha central) e costurados no 

local de encontro das duas linhas, conforme mostrado na Figura 4.27. As extremidades do 

corpo de prova foram fixadas cada uma em um mordente do equipamento e tracionadas.  

 

 
Figura 4.27 - Corpo de prova costurado 

Fonte: Arquivo fotográfico da autora. 
 

O esgarçamento do material em relação à costura foi monitorizado medindo-se a progressão 

do aumento da sua largura com um paquímetro digital, conforme mostrado na Figura 4.28 e 

4.29. O valor do esgarçamento (deformação) máximo na região da costura foi medido em 

milímetros.  

  

Figura 4.28 - Corpo de prova esgarçando. 
 

Fonte: Arquivo fotográfico da autora. 
 

Figura 4.29 - Medição do esgarçamento com 
o paquímetro digital. 

 
Fonte: Arquivo fotográfico da autora. 
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4.2.4 Abrasão  

O teste de abrasão avalia a capacidade do tecido em suportar desgaste da sua superfície 

devido à fricção, simulando a resistência têxtil de um produto a danos e desgastes do 

cotidiano que geram abrasão. Ele segue as normas ASTM D 3885:2015 e 3886:2015. 

Descrição do Teste: Foi confeccionado um gabarito no formato circular com diâmetro igual a  

140mm. Os corpos de provas foram cortados com diâmetros iguais a do gabarito. Um 

equipamento denominado abrasímetro, fabricado pela empresa Texcontrol, modelo Stoll, 

aferido em 11/09/2015, foi utilizado nesse teste. O equipamento consiste de um diafragma 

localizado na parte inferior que é inflado com ar comprimido. Na parte superior, existe um 

suporte para fixação da lixa e uma pequena plataforma na qual são colocados pesos padrões 

cilíndricos. Nesse teste foram utilizados pesos que totalizaram 0,454 kg (i.e., uma libra) e uma 

lixa nº 600.  

Metodologia: O corpo de prova foi fixado na parte inferior sobre o diafragma inchado devido 

ao insuflamento de ar dentro dele. As partes superior e inferior do equipamento foram 

posicionadas rentes uma à outra. A parte inferior passou a se movimentar continuamente para 

frente e para trás, possibilitando a fricção da lixa com o corpo de prova. Cada ciclo era 

constituído de um movimento para frente e outro movimento para trás, e os ciclos 

contabilizados automaticamente pelo equipamento. O ensaio consistiu na determinação do 

número de ciclos necessários para furar o tecido, devido ao atrito gerado pela lixa com o 

corpo de prova. Esse equipamento pode ser programado para velocidades de até 500 

ciclos/minuto, tendo sido utilizada a velocidade máxima nos testes. Uma foto do início do 

teste mostrando o equipamento com o corpo de prova e lixa e pesos na sua parte superior é 

apresentada na Figura 4.30. Outra foto mostrando o processo de abrasão em progresso, em 

que se vê o corpo de prova já com perda de material, é mostrada na Figura 4.31. 
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Figura 4.30 - Abrasímetro. 
 

Fonte: Arquivo fotográfico da autora. 
 

 
 

Figura 4.31 - Processo de abrasão em curso. 
 

Fonte: Arquivo fotográfico da autora. 
 

 

4.2.5 Gramatura  

O teste de gramatura consiste em determinar o peso do material por unidade de área da sua 

superfície superior, com o valor expresso em g/m². Ele segue a norma NBR 10591:2008.  

Descrição: Foi confeccionado um gabarito no formato circular com diâmetro igual a 115mm. 

Os corpos de provas foram cortados com diâmetros iguais a do gabarito. Uma balança 

eletrônica de precisão da marca MARTE, modelo AD500, com capacidade máxima de 510g 

foi utilizada nesse teste. Um prato de aço inoxidável de 100mm de diâmetro faz parte da 

balança e ele foi utilizado para colocação do corpo de prova. A balança possui classe de 

exatidão II e sensibilidade de 0,001g, com erros máximos de 0,005g, 0,01g, e 0,015g, 

respectivamente, para as faixas de 0 a 50g, acima de 50g até 200g, e acima de 200g até 510g. 

A balança foi aferida pelo INMETRO. 

Metodologia: O teste consistiu em pesar o corpo de prova com a balança de precisão. A área 

superficial do círculo foi calculada em função do diâmetro (i.e., pela fórmula 𝐴 = 𝜋𝐷2 4⁄ ). 

Posteriormente, a gramatura foi calculada dividindo-se o peso medido pela área superficial. 

Uma foto da balança pesando um corpo de prova de Feltro de lã é apresentada na Figura 4.32. 
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Figura 4.32 - Balança com corpo de prova. 
 

Fonte: Arquivo fotográfico da autora. 

          

4.2.6 Pilling  

O teste denominado "pilling" é utilizado para determinar a resistência do material têxtil à 

formação de bolinhas, também conhecidas como borbotos, sobre a sua superfície ou outras 

mudanças de superfície, quando o material é submetido a esforços abrasivos, principalmente 

durante os processos de lavagem do material. Esse teste segue a norma ISO 12945-2:2000.  

O "pilling" é o processo de rompimento das fibras gerado pelo desgaste delas durante as 

lavagens que ocorrem no cotidiano. Ele é muito importante, pois a formação de bolinhas na 

superfície da material causa desconforto ao usuário sendo que o nível de tolerância depende 

do tipo de vestuário e do seu uso.  

Nesta pesquisa, foram realizados testes de pilling em três corpos de prova do material feltro 

após serem submetidos a três diferentes processos de lavagem (i.e., lavagem a seco, lavagem 

em máquina extratora e lavagem em máquina de túnel), conforme mostrado na Figura 4.33, e 

um corpo de prova novo sem ter passado por nenhum processo de lavagem.    
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Figura 4.33 - Corpo de prova para os diferentes tipos de lavagem. 
  

    Fonte: Arquivo fotográfico da autora. 
 

Descrição do teste: Foram selecionados três lençóis de feltro, descritos na seção 4.1.6, para 

serem submetidos a diferentes processos de lavagem. Um lençol foi lavado na máquina a 

seco, um lavado na máquina de túnel, e um lavado na máquina extratora. Depois de 

terminadas as lavagens, doze corpos de prova de 140mm de diâmetro foram cortados de cada 

lençol. Um copo de prova de uma placa de feltro sem passar por processo de lavagem foi 

obtido para teste e fez-se a comparação dos resultados.  

Um equipamento denominado "Abrasímetro de Martindale", da marca Mathis, modelo MAD-

4-B, foi utilizado para realização dos testes, conforme mostrado na Figura 4.34. A parte 

inferior desse equipamento possui seis elementos circulares fixos onde foram inseridos os seis 

corpos de prova de 140mm de diâmetro, enquanto, a parte superior do equipamento possui 

seis elementos circulares móveis de 90mm de diâmetro onde foram fixados os outros seis 

corpos de prova. 

 

Figura 4.34 - Abrasímetro de Martindale. 
 

    Fonte: Arquivo fotográfico da autora. 
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Metodologia: O teste consistiu em movimentar os corpos de prova localizados na parte 

superior do equipamento sobre aqueles localizados na parte inferior, descrevendo revoluções 

que formavam a figura de Lissajou, caracterizada por ser um movimento harmônico 

complexo, conforme mostrado na Figura 4.35, que simula os movimentos aleatórios de 

fricção que os materiais são submetidos durante os processos de lavagem.  

 
Figura 4.35 - Figura de Lissajou. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

Cada revolução da figura de Lissajou corresponde a uma fricção, também denominada "rub". 

Cada ciclo, conforme a norma ISO 12945-2:2000, é constituído por 16 rubs ou 16 revoluções. 

Os seis pares de corpos de prova foram dispostos rentes uns aos outros e pressionados com 

uma força de 155±1g, de modo que fosse gerada a mesma força em todos os pares.  

A máquina de Martindale foi programada para seis ciclos, conforme apresentado na Tabela 

4.4. Cada corpo de prova da parte inferior da máquina foi retirado quando terminava um ciclo 

deixando os demais pares em teste até que se completasse o ciclo subsequente.  

 

Tabela 4.4 - Rotações por ciclo – Formação de pilling. 

Ciclos Revoluções ou rubs 
1 125 
2 500 
3 1000 
4 2000 
5 5000 
6 7000 

 
Fonte: ISO 12945-2. 
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Cada corpo de prova, após ser retirado da máquina, foi analisado visualmente e seu estado do 

"pilling" comparado com padrões fotográficos da norma ASTM D 3512:2016. Uma 

classificação de grau 1 a 6, conforme descrito na Tabela 4.5, foi realizada. 

 

Tabela 4.5 - Classificação do pilling formado no material. 
 

Grau Classificação Padrão Fotográfico 

5 Nenhum Pilling (No Pilling) 

 

4 Pilling Leve ( Slight Pilling) 

 

3 Pilling Moderado (Moderate Pilling) 

 

2 Pilling Severo (Severe Pilling) 

 

1 Pilling Muito Severo (Very Severe Pilling) 

 
 

Fonte: ISO 12945-2 e ASTM D 3512. 
 

4.2.7 Teste de Inflamabilidade  

Os materiais apresentam comportamentos diferentes perante o fogo e são classificados como 

materiais, combustíveis, inflamáveis ou incombustíveis. Os materiais combustíveis sofrem 

reação química na presença de oxigênio, por causa disso, são destruídos pelo fogo, não 

mantendo e nem propagando a chama após a sua extinção. Os inflamáveis sofrem reação 

química e, apesar de também serem destruídos pelo fogo, mantêm a chama após a sua 



 

- 122 - 
 

extinção. Os incombustíveis não apresentam reação química, por isso não são destruídos pelo 

fogo e não propagam a chama.  

As fibras têxteis, por serem compostos orgânicos, são classificadas como combustíveis ou 

inflamáveis em maior ou menor grau. O desenvolvimento de novas fibras para aplicação em 

vestuário deve ser testado quanto à combustão e à propagação de fogo, visando resguardar a 

segurança das pessoas e dos bens.  

O teste de inflamabilidade é, portanto, importante para avaliar o comportamento de um tecido 

quanto à sua facilidade de entrar em combustão e de propagar chama, quando exposto a uma 

chama sob condições padrões. O objetivo desse teste é medir a resistência vertical dos tecidos 

em geral quanto à propagação de chama. Entretanto, não descreve ou avalia o risco de 

incêndio dos materiais. Ele segue a norma ASTM D6413:2015. 

Descrição do teste: Foram cortados três corpos de prova de feltro de largura 76mm e 

comprimento 300mm, sendo a maior dimensão no sentido da trama. Uma capela de queima 

vertical, fabricada pela empresa Govmark, modelo VC-2, altura 0,8m, largura 0,43m e 

profundidade 0,33m, foi utilizada para garantir a exaustão dos gases provenientes da 

combustão (e.g., dióxido de carbono e monóxido de carbono).  

Dentro da capela, foi colocado um queimador do tipo bico de Bunsen responsável pela 

queima de gás metano com 99% de pureza. O corpo de prova foi fixado num suporte metálico 

de modo a ficar esticado e sem rugas. Posteriormente, o suporte contendo o corpo de prova foi 

fixado dentro da capela. A altura da chama foi mantida em 38mm, por meio da regulagem da 

pressão do gás metano em torno de 17,2±1,7kPa. Em sequência, a posição do corpo de prova 

foi ajustada para que sua base inferior ficasse 19mm inserida dentro da chama. Nesse teste, 

utilizou-se também um fixador metálico para fixação e esticamento do corpo de prova, um 

cronômetro, uma régua e pesos.   

Metodologia: O procedimento consistiu em expor o corpo de prova a uma chama de 38mm 

de altura durante um período de doze segundos, conforme mostrado na Figura 4.36. Após esse 

período, fechou-se a válvula do gás que alimenta o bico de Bunsen interrompendo-se a 

chama. Em seguida, foi iniciada uma inspeção visual no corpo de prova referente ao seu 

estado de luminescência (i.e., estado de incandescência) e, simultaneamente, mediu-se com o 

cronometro o tempo de pós-queima (i.e., o tempo que o corpo de prova continuou 
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inflamando). Durante o período de exposição da chama, foi observado se havia derretimento 

ou escorrimento do material do corpo de prova.  

 
 

Figura 4.36 - Exposição da chama. 
    Fonte: Arquivo fotográfico da autora. 

Posteriormente, retirou-se da capela o suporte com o corpo de prova deixando-o esfriar, para 

então se iniciar o procedimento de medição da extensão das cinzas no corpo de prova (i.e., 

medição do comprimento de carbonização). Esse procedimento consistiu inicialmente em 

dobrar o corpo de prova longitudinalmente ao meio de forma a se criar um vinco.  

Uma perfuração foi feita no ponto localizado 6mm da borda inferior a 6mm da borda lateral 

direita do corpo de prova, em que foram pendurados pesos, equivalentes à força de rasgo 

mostrada na Tabela 4.6. 

Tabela 4.6 - Força de rasgo para teste de inflamabilidade. 

Gramatura do tecido (Gramas/ m2) Força de rasgo (Gramas) 

68 até 203 100 

 Acima de 203 até 504 200 

Acima de 504 até 780 300 

Acima de 780 475 

Fonte: ASTM D 6413.  
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Observa-se que, como essa força depende da "gramatura", ela foi medida, conforme descrito 

na subseção 4.2.5 e seu valor utilizado para determinar a força de rasgo necessária. Em 

sequência, levantou-se, lenta e continuamente, o corpo de prova pelo corner oposto ao ponto 

perfurado, deixando a força atuar para se analisar o rasgamento do material na região da 

carbonização.  

No local onde o processo de rasgamento terminou, foi marcada uma linha perpendicular à 

linha do vinco a 3mm das bordas do material não danificado pela carbonização. A distância 

da base inferior do corpo de prova até a linha perpendicular foi medida, representando o 

comprimento de carbonização, conforme mostrado na Figura 4.37.  

 
Figura 4.37 - Medição da extensão das cinzas. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A norma ASTM F 1506:2018 complementa a norma ASTM D6413:2015, estabelecendo os 

critérios para aprovação no teste de inflamabilidade. Conforme a norma ASTM F 1506:2018, 

para aprovação, os corpos de prova não podem apresentar tempo médio de pós-chama maior 

que dois segundos e comprimento médio de carbonização maior que 152mm. 

 

4.2.8 Repelência a Agentes Químicos  

O objetivo principal desse teste foi verificar a eficiência do feltro de lã e do feltro sintético na 

sua forma natural à repelência a agentes químicos e comparar os resultados com valores 
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padrões normatizados, de forma a habilitá-los como aceitáveis quanto a esse quesito. O teste 

seguiu as normas ISO 6530: 2004 e ISO 16602: 2007. O Laboratório onde foi realizado esse 

teste é um ambiente climatizado, com temperatura controlada dentro dos limites de 20°C e 

24°C, e umidade relativa dentro dos limites de 60% a 80%. Os agentes químicos utilizados 

foram o ácido sulfúrico 30% P.A., hidróxido de sódio 12% P.A., butanol não diluído e xileno 

não diluído. Esses fluidos estabelecidos como padrões pelas normas ISO 6530: 2004 e ISO 

16602: 2007. 

Descrição do teste: Três lençóis de feltro de lã, descritos na seção 4.1.6, foram submetidos a 

diferentes processos de lavagem. Um lençol foi lavado na máquina a seco, um lavado na 

máquina de túnel e um lavado na máquina extratora, conforme descrito na seção 4.1.6. Após 

as lavagens, foram cortados oito corpos de prova retangulares de 360±2mm de comprimento 

por 235±5mm de largura de cada lençol, totalizando 24 amostras.  

Observa-se que um par de corpos de prova foi utilizado num teste de repelência para um 

determinado agente químico. Foram cortados oito novos corpos de prova de feltro de lã e oito 

novos corpos de prova de um feltro sintético de mesmas dimensões, ambos sem passar por 

nenhum processo de lavagem, totalizando outros 16 corpos de prova.   

Durante cada teste, um papel de filtro e um filme transparente foram cortados para 

acompanhar cada corpo de prova tendo 300±2mm de comprimento por 235±5mm de largura. 

Para cada teste, foram montados um corpo de prova, um papel filtro e um filme transparente 

(i.e., película protetora) nesta ordem (i.e., de cima para baixo) sobre uma calha com 

inclinação de 45°.  

Uma seringa com capacidade suficiente para armazenar um volume de 10ml do agente 

químico foi acoplada a uma agulha hipodérmica N°6, utilizada para dispensar o agente 

químico sobre a superfície externa do corpo de prova. Uma proveta contendo o fluido de teste 

foi empregada para enchimento da seringa.  

Um cronômetro foi usado para medir o tempo de dispensa do agente químico no corpo de 

prova e um béquer foi usado para coletar o agente químico não absorvido pelo corpo de prova 

durante o teste. Uma balança de precisão da marca OHAUS, modelo Adventurer, com 0,01g 

de precisão foi utilizada para realizar as pesagens do agente químico, do corpo de prova, e do 

conjunto papel de filtro - filme transparente. Uma foto do aparato utilizado no teste e um 
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desenho da calha com todos os componentes são apresentados nas Figuras 4.38 e 4.39, 

respectivamente. 

  
Figura 4.38 - Foto da calha e componentes. 

 
Fonte: Arquivo fotográfico da autora. 

Figura 4.39 - Desenho da calha e acessórios. 
 

Fonte: ISO 6530: 2004. 

 

Metodologia: O filme transparente, papel filtro e corpo de prova foram colocados nessa 

ordem sobre a calha, sendo presos por grampos. A borda inferior do corpo de prova foi 

estendida 30mm para fora da borda inferior da calha e dobrada fazendo um vinco, visando 

facilitar o escoamento do fluido de teste para o béquer. As massas da proveta "Mprov,vazia" 

vazia e do béquer "Mbeq,vazio" vazio foram pesadas com a balança de precisão. O corpo de 

prova "Mcp,inicial", sem a presença de fluido de teste, foi inserido dentro do béquer e a massa 

total "Mbeq,cp" foi obtida com a balança de precisão, sendo a massa "Mcp,inicial" calculada pela 

Eq. (4.1).  

𝑀𝑐𝑝,𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝑀𝑏𝑒𝑞,𝑐𝑝 − 𝑀𝑏𝑒𝑞,𝑣𝑎𝑧𝑖𝑜 (4.1) 

Similarmente, o conjunto papel filtro / filme transparente "Mconj,incial", sem a presença de 

fluido de teste, foi inserida dentro do béquer. A massa total "Mbeq,conj" foi obtida com a mesma 

balança de precisão. A massa "Mconj,incial" foi então calculada pela Eq. (4.2).  
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𝑀𝑐𝑜𝑛𝑗,𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝑀𝑏𝑒𝑞,𝑐𝑜𝑛𝑗 − 𝑀𝑏𝑒𝑞,𝑣𝑎𝑧𝑖𝑜 (4.2) 

A massa da proveta, incluindo a massa do fluido de teste "Mprov,fl,inicial" dispensado sobre o 

corpo de prova, foi pesada, sendo a massa do fluido de teste dispensado sobre o copo de prova 

"Mft,tot,ini" obtida pela Eq. (4.3). 

𝑀𝑓𝑡,𝑡𝑜𝑡,𝑖𝑛𝑖 = 𝑀𝑝𝑟𝑜𝑣,𝑓𝑙,𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑀𝑝𝑟𝑜𝑣,𝑣𝑎𝑧𝑖𝑎 (4.3) 

A seringa foi enchida com o fluido de teste e sua agulha hipodérmica montada na posição 

vertical com a ponta distanciada 100±2mm da superfície externa do copo de prova. O fluido 

de teste foi dispensado sobre a superfície externa do corpo de prova durante um período de 

10±2s. Esse tempo foi cronometrado, conforme mostrado na Figura 4.40. 

 
Figura 4.40 - Foto da dispensa do fluido no corpo de prova. 

 
Fonte: Arquivo fotográfico da autora. 

 

Depois de terminada a dispensa do fluido de teste, esperou-se 60s de modo que o fluido não 

absorvido pelo corpo de prova escoasse para o béquer. No final desse tempo, tocou-se na 

calha visando desalojar quaisquer gotas que restaram no vinco do corpo de prova. A massa do 

fluido de teste que retornou para o béquer, incluindo a massa do béquer "Mbeq,fl,final", foi 

pesada, e  a massa do fluido retornado "Mft,ret" calculada pela Eq. (4.4). 
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𝑀𝑓𝑡,𝑟𝑒𝑡 = �𝑀𝑏𝑒𝑞,𝑓𝑙𝑢,𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑀𝑏𝑒𝑞,𝑣𝑎𝑧𝑖𝑜� − 𝑀𝑓𝑙𝑢,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,𝑖𝑛𝑖 (4.4) 

O corpo de prova e o conjunto papel filtro / filme transparente, neste ponto já contendo o 

fluido de teste absorvido, foram removidos da calha, inseridos novamente dentro do béquer e 

pesados, sendo as suas massas "Mcp,final" e "Mconj,final", respectivamente. As massas do fluido 

de teste absorvida pelo corpo de prova "Mft,cp" e pelo conjunto papel filtro / filme transparente 

"Mf,t,conj" foram calculadas conforme as Eqs. (4.5) e (4.6). 

𝑀𝑓𝑡,𝑐𝑝 = 𝑀𝑐𝑝,𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑀𝑐𝑝,𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 (4.5) 

𝑀𝑓𝑡,𝑐𝑜𝑛𝑗 = 𝑀𝑐𝑜𝑛𝑗,𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑀𝑐𝑜𝑛𝑗,𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙  (4.6) 

 
Durante o teste de repelência a agentes químicos, uma parte do fluido dispensado sobre o 

corpo de prova é absorvida e outra parte não. O índice de penetração "Ip", calculado pela Eq. 

(4.7), é a percentagem do fluido de teste derramado sobre o corpo de prova que não é 

absorvida por ele, passando através dos poros e das aberturas geralmente causados por danos 

mecânicos dele. 

 𝐼𝑃 = 𝑀𝑓𝑡,𝑐𝑜𝑛𝑗 𝑀𝑓𝑡,𝑡𝑜𝑡⁄  (4.7) 

O índice de repelência "IR", calculado pela Eq. (4.8), é a porcentagem do fluido derramado 

sobre o corpo de prova que é repelida devido à sua capacidade de impedir a absorção 

molecular do fluido. 

𝐼𝑅 = 𝑀𝑓𝑡,𝑟𝑒𝑡 𝑀𝑓𝑡,𝑡𝑜𝑡⁄  (4.8) 

O índice de absorção "Ia", calculado pela Eq. (4.9), é a porcentagem do fluido derramado 

sobre o copo de prova que é absorvida por ele devido à permeabilidade do material, sendo que 

sua movimentação ocorre num nível molecular.  

𝐼𝐴 = 𝑀𝑓𝑡,𝑐𝑝 𝑀𝑓𝑡,𝑡𝑜𝑡⁄  (4.9) 

 

4.2.9 Repelência a óleo 

 

O objetivo deste teste foi identificar a capacidade absortiva das amostras a óleos. Não foi 

aplicado sobre as superfícies externas dos materiais utilizados (i.e., feltro de lã e feltro 

sintético) qualquer tipo de revestimento que visasse melhorar a sua eficiência à repelência aos 
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óleos e diminuir a sua absortividade. O teste seguiu a norma AATCC TM 118:20135. 

Portanto, o objetivo principal dele foi verificar a eficiência desses materiais na sua forma 

natural à repelência aos óleos e comparar os resultados com valores padrões normatizados de 

forma a habilitá-los como aceitáveis quanto a esse quesito.  

O Laboratório onde foi realizado esse teste consta de um ambiente climatizado, com 

temperatura controlada mantida entre 20°C e 24°C, e umidade relativa mantida entre 60% a 

80%. Os reagentes utilizados nesses testes foram os líquidos e as soluções padrões 

apresentados e classificados na Tabela 4.7, constante do documento AATCC TM 118:2013. 

Além dos corpos de prova, foram utilizados durante o teste um conta-gotas e papel 

absorvente. 

Tabela 4.7 - Classificação e descrição dos fluidos utilizados no teste de repelência a óleo. 
 

Repelência a óleo (Grau)  Composição Química 

1 Óleo mineral refinado 

2 Óleo mineral refinado 63% e n-hexadecano 35% por volume 

3 n-Hexadecano 

4 n-Tetradecano 

5 n-Dodecano 

6 n-Decano 

7 n-Octano 

8 n-Heptano 
   Fonte: Determinação da classe de repelência a óleo - Norma AATCC TM 118. 

Descrição do teste: Primeiro, foram obtidos dois corpos de prova quadrados de 200±2mm 

por 200±5mm, sendo um de feltro de lã e outro de feltro sintético. Um papel absorvente de 

dimensões aproximadas daquelas do corpo de prova foi utilizado e o corpo de prova colocado 

sobre ele. O conjunto corpo de prova / papel absorvente foram colocados sobre uma superfície 

horizontal lisa. 

Metodologia: Cinco gotas do fluido "Nº 1", conforme classificação da Tabela 4.6, com 

diâmetro aproximado de 5mm, o que equivale a um volume de 0,065ml (𝑉𝑔𝑜𝑡𝑎 = 𝜋𝐷𝑔𝑜𝑡𝑎3 3/6), 

foram gotejadas de uma altura aproximada de 60mm sobre a superfície do corpo de prova em 
                                                            
5 American Association of Textile Chemists and Colorists. 
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locais espaçados no mínimo 40mm. As gotas foram observadas durante um período de 30 

segundos para verificar se houve ou não penetração ou umectação delas na interface líquido / 

tecido. A umectação foi evidenciada pelo escurecimento ou perda de brilho dela.  

No caso em que não se verificou penetração ou umectação do fluido N°1, o processo foi 

repetido e uma gota do fluido Nº2 foi aplicada em local diferente no mesmo corpo de prova 

para observação durante outros 30 segundos. O teste foi repetido para os fluidos de 

numeração crescente subsequente e terminado até que se observasse a umectação da interface 

líquido / tecido. A sequência do teste, mostrando o corpo de prova com os fluidos "1" e "2", 

foi mostrada nas Figuras 4.41, 4.42 e 4.43.  

   
Figura 4.41 - Gotas do 

fluido "1" no corpo de prova. 
 

Fonte: Arquivo fotográfico da 
autora. 

Figura 4.42 - Gotas do fluido 
"1" e "2" no corpo de prova. 

 
Fonte: Arquivo fotográfico da 

autora. 

Figura 4.43 - Absorção das 
gotas do fluido "2". 

 
Fonte: Arquivo fotográfico da 

autora. 
 

4.2.10 Repelência à Água  

 

O objetivo principal deste teste foi verificar a eficiência do feltro de lã e do feltro sintético na 

sua forma natural à repelência à água e comparar os resultados com valores padrões 

normatizados, de forma a habitá-los como aceitáveis quanto a esse quesito. O teste seguiu a 

norma AATCC 22:2017. O Laboratório onde foi realizado esse teste consta de um ambiente 

climatizado, com temperatura controlada mantida entre 20°C e 24°C, e umidade relativa 

mantida entre 60% a 80%.  

Descrição do teste: Primeiro, foram obtidos dois corpos de prova quadrados de 180 por 

180mm: um de feltro de lã e outro de feltro sintético. O reagente utilizado nesse teste foi a 

água. Durante o teste, além dos corpos de prova, foram utilizados: o equipamento 

denominado "Testador de Spray" segundo padrão AATCC 22:2017, uma proveta de 500ml e 

um cronômetro. Um desenho do "Testador de Spray" é apresentado na Figura 4.44.  



 

- 131 - 
 

O corpo de prova foi colocado sobre o suporte com inclinação de 45° e preso pelo fixador do 

corpo de prova (i.e., bastidor), de modo que a sua superfície ficasse uniforme e isenta de 

dobras. O bastidor foi centralizado para que o seu centro coincidisse com o centro do 

chuveiro. A inclinação de 45° do suporte do "Testador de Spray" tem como função facilitar o 

escoamento da água repelida pelo material, ou seja, a água que não foi absorvida por ele. Uma 

foto do equipamento mostrando o corpo de prova fixado nele é apresentada na Figura 4.45. 

 

 

Figura 4.44 - Desenho do Testador de 
Spray. 

 
Fonte: AATCC 22 (2017). 

 

Figura 4.45 - Foto do equipamento com o 
corpo de prova. 

 
Fonte: Arquivo fotográfico da autora. 

Metodologia: Um volume de 250ml de água na temperatura de 27±1°C foi colocado na 

proveta  e derramado no funil do "Spray Testador". Foi permitido que a água caísse pela ação 

da gravidade em forma de spray sobre a superfície do copo de prova por um período de 25 a 

30s. Uma figura representando o estado de umedecimento da superfície do corpo de prova foi 

gerada no final do teste. Sua aparência foi representativa do grau de repelência do material à 

água. Essa figura foi observada e comparada com figuras constantes da carta padrão 

apresentadas na Figura 4.46.   
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Figura 4.46 - Carta com figuras dos padrões de umedecimento. 

 
Fonte: AATCC 22 (2017). 

4.2.11 Extração de graxos 

A lã proveniente dos caprinos contém um importante tipo de gordura denominado "lanolina" e 

sua preservação nos tecidos que compõem o vestuário hospitalar pode beneficiar seus 

usuários devido à sua ação terapêutica. O teste químico denominado "Extração de Graxos" 

tem como objetivo extrair material gorduroso existente em corpos de provas de lã por meio de 

um solvente químico.  

No caso desta investigação, pretendeu-se determinar o efeito de diferentes tipos e número de 

lavagens na preservação da lanolina em corpos de provas de feltro de lã. O teste de extração 

de graxos seguiu as normas ASTM D1574-04:2013 / ASTM D461-93:1993 e os 

procedimentos da empresa Pralana.     

Descrição do teste: Três lençóis de feltro de lã, descritos na seção 4.1.6, foram submetidos a 

diferentes processos de lavagem. Um foi lavado na máquina a seco, um lavado na máquina de 

túnel e um lavado na máquina extratora. Posteriormente, de cada um foi cortado um corpo de 

prova quadrado de dimensões 170mm por 170mm. Também foi obtido de um lençol de feltro 

de lã um corpo de prova 170mm por 170mm que não tinha passado por qualquer processo de 

lavagem.  

Cada corpo de prova foi submetido a um teste de extração de graxos visando identificar quais 

deles apresentavam maior extração de lanolina. O corpo de prova extraído do lençol lavado na 
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máquina a seco e o corpo de prova obtido do lençol que não tinha sido lavado apresentaram os 

maiores valores de extração de lanolina.  

Com base nessa informação, foram cortados de um lençol de feltro de lã cinco amostras de 

500mm por 500mm. Essas amostras foram colocadas na máquina de lavar a seco e todas 

passaram por um primeiro ciclo de lavagem. Após o término desse primeiro ciclo de lavagem, 

uma das amostras foi retirada, e as outras quatro permaneceram na máquina, passando por um 

segundo ciclo de lavagem e assim sucessivamente até a 5ª amostra.  

Posteriormente, dois corpos de prova de forma retangular de dimensões 260mm por 100mm 

foram obtidos de cada uma das cinco amostras, totalizando dez corpos de prova. Depois, dois 

corpos de prova de 260mm por 100mm foram obtidos de uma amostra que não tinha sido 

lavada. Portanto, foram confeccionados um total de12 corpos de prova.  

Os equipamentos utilizados nesse teste foram um extrator "Soxhlet", uma balança de precisão 

e uma estufa elétrica. O extrator Soxhlet é constituído de um balão de ebulição localizado na 

parte inferior, um reservatório de vidro com tubo lateral (i.e., sifão) localizado na parte central 

e um condensador localizado na parte superior, conforme desenho mostrado na Figura 4.47.  

 

 

 

Figura 4.47 - Esquema do extrator de graxos mostrando seus componentes. 
 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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O extrator Soxhlet utilizado nos testes possui a seguinte especificação técnica (Figura 4.48): 

três condensadores, cada um constituído de quatro bolas, da marca Quimex, modelo Allieh; 

reservatório de vidro (i.e., extrator) de 350mm de comprimento marca Pyrex, modelo Nº 

3740; balão de ebulição chato de gargalo curto com capacidade de 500ml, da marca 

Pyrex, modelo nº4100; manta aquecedora do tipo chapa com resistência elétrica da 

marca FENEM, modelo 170-1, Nº19208.  

 

Figura 4.48 - Foto do extrator de graxo utilizado no teste. 
 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Os materiais utilizados foram um solvente do tipo hidrocarboneto alcano, "Hexano P.A", cuja 

fórmula química é CH3(CH₂)₄CH₃, com ponto de ebulição 68°C, e um papel filtro qualitativo 

circular de 330 mm de diâmetro, com gramatura de 80g/m2 e porosidade de 3 micrcômetros.  

A balança de precisão é do tipo digital, fabricante Shimadzu, modelo AY 220, capacidade de 

0 a 220g, resolução 0,0001mg, tendo sido devidamente calibrada apresentando uma incerteza 

máxima de 0,0004g. A estufa elétrica possui uma saída para vapores, localizada no teto, 

termostato para ajuste da temperatura. Ela foi fabricada pela empresa FANEM, modelo 

315SE.  

Metodologia: Uma primeira bateria de testes de extração de graxos foi realizada, composta 

por seis ensaios: um ensaio para cada corpo de prova. Uma segunda bateria de testes foi 
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realizada com os outros seis corpos de prova, repetindo-se os ensaios. Portanto, doze amostras 

diferentes foram testadas. Para cada teste, primeiro, o corpo de prova foi pesado, envolvido no 

papel filtro e colocado dentro do reservatório de vidro do extrator Soxhlet. O solvente foi 

derramado no reservatório de vidro até que seu nível atingisse a bordado sifão.  

Uma manta elétrica localizada debaixo do balão de vidro foi ligada, aquecendo o solvente de 

modo a promover sua ebulição. O vapor foi direcionado para o condensador do tipo refluxo, 

ou seja, vapor e líquido possuem sentidos opostos dentro do mesmo. O vapor entrou pelo lado 

inferior do condensador e, após ceder seu calor de condensação para a água, se transformou 

em gotículas de líquido junto à parede dele.  

Pela ação da gravidade, essas partículas escorreram para o reservatório de vidro inundando-o 

fazendo transbordar o sifão. O solvente líquido, ao escoar em volta do papel filtro, absorveu 

as substâncias solúveis do corpo de prova, (i.e., a lanolina), reagindo com elas e formando 

uma solução.  

Pelo efeito sifão, a solução retornou para o balão de ebulição estando completado o primeiro 

ciclo (Figura 4.49). Após duas horas, o processo de extração foi encerrado e o balão colocado 

dentro da estufa por um período de uma hora para evaporação do solvente remanescente. O 

balão contendo a lanolina foi retirado da estufa e deixado para se resfriar no ambiente do 

laboratório e, em seguida, ser pesado (Figura 4.50).  

  
Figura 4.49 - Coleta de solução (solvente e 
lanolina) durante um período de duas horas. 

 
Fonte: Pralana. 

Figura 4.50 - Balão sendo resfriado para 
obtenção da lanolina. 

 
Fonte: Pralana. 

 

 



 

- 136 - 
 

O peso da lanolina foi obtido subtraindo o peso total do peso do balão vazio. O percentual de 

lanolina extraído foi obtido pela razão entre os pesos da lanolina extraída do corpo de prova e 

o peso do corpo de prova inicial seco (pesado previamente).              

4.2.12 Colorimetria 

A colorimetria é o estudo das cores e consiste de uma análise quantitativa, visando comparar 

cores desconhecidas com cores padrões. Um sistema de cores muito utilizado para essa 

definição é o sistema "RGB", que consiste na medição das cores vermelha (Red) e azul (Blue), 

denominadas cores primárias, e da cor verde (Green), denominada cor secundária.  

As cores secundárias são formadas por uma mistura em igual proporção de duas cores 

primárias. Por exemplo, a cor laranja é uma mistura das cores vermelho e amarelo. Por sua 

vez, as cores terciárias são uma combinação de uma cor primária com outra secundária, como 

o vermelho alaranjado, que é uma combinação do vermelho e laranja.  

No sistema "RGB", existe uma escala para as três cores, variando de 000 (correspondente à 

cor preto) até 1023 (correspondente à cor branca). No caso dessa investigação, o teste de 

colorimetria teve como objetivo verificar a redução das cores vermelho, verde e azul de 

amostras de feltro de lã que passaram por diferentes processos de lavagem. Ele tem como 

referência amostras do mesmo material que não passaram por nenhum processo de lavagem. 

O teste seguiu a norma da NBR ISO105-J01:2008 "Têxteis - Ensaios de solidez da cor - Parte 

J01: Princípios gerais para a medição da cor de superfície". 

Descrição do teste: Três lençóis de feltro de lã, descritos na seção 4.1.6, foram submetidos a 

diferentes processos de lavagem, conforme descrito na seção 4.2. Um lençol foi lavado na 

máquina a seco, um lavado na máquina de túnel e um lavado na máquina extratora. Um corpo 

de prova de dimensões 170mm por 170mm foi obtido de cada lençol de feltro. Também, foi 

obtido de um lençol de feltro de lã um corpo de prova de mesmas dimensões sem lavagem 

para esse ensaio. Os quatro corpos de prova foram submetidos a medições para verificação 

dos índices das cores RGB.  

Em seguida, foram cortados de um lençol de feltro de lã cinco amostras de 500mm por 

500mm, que foram colocadas na máquina de lavar a seco. Todas as cinco amostras passaram 

por um primeiro ciclo de lavagem. Após o término desse primeiro ciclo de lavagem, uma das 
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amostras foi retirada, enquanto as outras quatro permaneceram na máquina passando por um 

segundo ciclo de lavagem e assim sucessivamente até a 5ª amostra.  

Posteriormente, um corpo de prova de forma quadrada de mesmas dimensões foi obtido de 

cada uma das cinco amostras, totalizando cinco corpos de prova. Um corpo de prova de 

mesmas dimensões foi obtido de uma amostra que não tinha sido lavada. Os índices das cores 

RGB dos cinco corpos de prova que passaram pelos diferentes ciclos de lavagem e do corpo 

de prova não lavado foram medidos para verificação de possíveis alterações.  

O instrumento utilizado para medição das cores RGB foi o Colorímetro digital fabricado pela 

Instrutherm, modelo ACR-1023, escala espectral de 400 nm até 700nm, precisão de ±5 %, 

repetibilidade menor que 3. O instrumento possui dois leds brancos como fonte de luz, três 

fotos transistores de escala de 0 a 1023 para as cores RGB, além de realizar medições em 

superfícies com inclinação de 0° a 45°. Fotos da frente e do perfil do instrumento, e do sensor 

de cor são ilustrados na Figura 4.51.  

 

   
Figura 4.51 - Fotos do instrumento (vistas frontal e lateral) e sensor. 

 
Fonte: Catálogo da Instrutherm (2010). 

 

Metodologia: Inicialmente, foram ensaiados quatro corpos de prova de feltro de lã: o 

primeiro sem lavar, o segundo lavado na máquina extratora, o terceiro lavado na máquina 

túnel, e o quarto lavado na máquina a seco. Nesses corpos de prova, foram realizadas três 

medições consecutivas das cores RGB. Posteriormente, foi realizada uma média aritmética 

dos valores medidos de cada cor obtidos para cada corpo de prova de forma a se obter valores 

médios e os desvios padrões.  

Depois, foram ensaiados seis corpos de prova de Feltro de lã, diferentes daqueles do primeiro 

ensaio: o primeiro sem passar por qualquer processo de lavagem e os outros cinco submetidos 
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a diferentes números de ciclos de lavagem na máquina a seco. Para cada corpo de prova, 

foram realizadas três medições consecutivas de cada cor. Posteriormente, foi realizada uma 

média aritmética dos valores medidos de cada cor obtidos para cada corpo de prova de forma 

a se obter valores médios e os desvios padrões.  

4.2.13 Microscopia Eletrônica de Varredura 

O Microscópio Eletrônico de Varredura "MEV” é um equipamento versátil capaz de fornecer 

informações sobre a morfologia e identificação de elementos químicos de uma amostra sólida. 

A utilização desse instrumento permitiu observar e analisar características microestruturais 

dos corpos de prova como tamanho e formas dos grãos, estrutura dos poros e outras fases 

eventuais. O MEV possui alta resolução, permite gerar imagens dos corpos de prova com 

aparência tridimensional além de possibilitar o exame detalhado de pequenas variações com 

grande profundidade de foco. 

Descrição do teste: Foram tratadas pelos processos de lavagem descritos na seção 4.2.: três 

amostras cortadas do lençol de feltro de lã (seção 4.1.6) lavadas em três tipo diferentes de 

máquinas, mais uma amostra de feltro de lã não lavada e mais uma amostra de feltro sintético 

sem lavar, todas de dimensões 150mm por 150mm, 

 Os equipamentos utilizados foram um microscópio eletrônico de varredura MEV e uma 

câmara metalizadora. O MEV utilizado foi o modelo Vega3, fabricado pela empresa Tescan, 

possui sistema ótico com resolução de 3nm, capacidade de aumento de até 1x106 vezes, 

câmara de trabalho com mesa móvel para colocação e ajuste do corpo de prova.  

A câmara de trabalho acoplada na parte inferior do equipamento é mantida sob vácuo 

podendo trabalhar em alto, médio ou baixo vácuo com pressões inferiores à 9x10-3Pa, 3 a 

150Pa, ou 3 a 500Pa, respectivamente. O equipamento vem acompanhado de software que 

permite controle do equipamento, gerenciamento de imagens, elaboração de relatórios e 

realização de diagnósticos. Uma foto do sistema MEV é apresentada na Figura 4.52. 

 

 



 

- 139 - 
 

 
Figura 4.52 - Sistema MEV onde foram realizados os testes. 

 
Fonte: Arquivo fotográfico da autora. 

 
 

Os corpos de prova dessa investigação (i.e., feltro de lã e feltro sintético) são materiais não 

condutores e isolantes elétricos tendendo a acumular carga elétrica do feixe primário do 

MEV, o que impacta na qualidade da imagem. Desse modo, tornou-se necessário o 

recobrimento desse material, com ouro (processo de metalização). O recobrimento com ouro 

ainda melhora o nível de emissão de elétrons secundários do MEV, facilitando a formação da 

imagem. 

A câmara metalizadora utilizada nesta investigação foi o modelo Q150 RS da marca Quorum, 

contendo uma bomba de vácuo do tipo rotatória, e funções de deposição a vácuo de metal 

escolhido para análise. 

O processo de deposição em alto vácuo é um processo totalmente físico de deposição 

metálica, reconhecido pela sua alta eficiência, no qual ocorre a sublimação do metal a ser 

depositado. Durante esse processo, ocorre bombardeio de partículas com íons de argônio 

dentro da câmara de vácuo e, simultaneamente, pulverização do vapor metálico na superfície. 

O gás reagente (i.e., gás argônio) combina com o vapor metálico, formando um revestimento 

altamente aderente que se deposita de forma uniforme e sem contaminação na superfície da 

amostra a ser analisada. 

Metodologia: Foi necessário preparar os corpos de prova para inserção no Microscópio 

Eletrônico de Varredura, visto que eles não são condutores elétricos. Os corpos de prova 

foram introduzidos na câmara metalizadora durante um minuto para receber deposição de 
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uma fina camada superficial de ouro, em torno de 500 angstroms. Após a metalização, as 

amostras (Figura 4.53) foram fixadas no porta-amostra para análise por MEV nas seguintes 

condições: pressão de vácuo 5x10-5 torr; voltagem 15KV.  

 

 
Figura 4.53 - Corpos de prova metalizados com fina camada de ouro. 

 
Fonte: Arquivo fotográfico da autora. 

 

B. Testes de Aplicação 

4.2.14 Termografia 

A termografia infravermelha é uma técnica não invasiva para medições das temperaturas em 

superfícies por dispensar o contato direto do sensor com o meio de interesse, diferentemente 

de outros sensores (e.g., termopares, termo resistências, termistores e termômetros). Essa 

tecnologia consiste em aproveitar a radiação térmica infravermelha emitida e refletida das 

superfícies de um corpo para fazer medições da sua temperatura por comparação ao emissor 

ideal (i.e., o corpo negro).  

Outra vantagem dos equipamentos termográficos é que eles permitem medições simultâneas 

de temperatura em vários pontos da superfície. Nessa investigação, foi utilizada a técnica 

termográfica para determinar a distribuição de temperatura das superfícies dos pés, das 

palmilhas e dos solados de calçados, para verificação das possibilidades de conforto térmico 
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quando se pesquisa a inserção no mercado de palmilhas para calçados e órteses para 

aplicações ortopédicas utilizando materiais não convencionais.  

Descrição do teste: Os testes consistiram da medição das temperaturas da superfície do 

solado de um par de tênis da marca ASICS modelo GEL NIMBUS 16, número 40. Também 

foram medidas as temperaturas das superfícies dos pés de um voluntário de sexo feminino, 

pesando cerca de 70kg, que foi o usuário do tênis, e as temperaturas das superfícies das 

palmilhas feitas de feltro de lã (Figuras 4.5 e 4.6), doravante denominada FELTRO, e EVA 

(i.e., mistura Etil Vinil e Acetato) (Figuras 4.7 e 4.8).  

A câmara termográfica utilizada nos testes foi uma câmara da marca FLIR, modelo T-200, 

conforme mostrado na Figura 4.54, apresentando as seguintes especificações técnicas: (i) 

faixa de temperatura -20°C a 350°C; (ii) possibilidade de ajuste da emissividade de 0,1 a 1; 

(iii) campo de visão 25° no eixo  horizontal e 9° no eixo vertical; (iv) distancia focal mínima 

(i.e., distância mínima entre a câmara e a superfície) 0,4m; (v) sensibilidade térmica inferior a 

0,8°C para uma temperatura de 30°C; (vi) visor da câmara com resolução de 240 x 180 pixels; 

faixa de comprimento de onda aceitável de 7,5 a 13 µm; (vi) correção da medição da 

temperatura pela medição da temperatura ambiente refletida e emissividade da superfície.  A 

incerteza da medição é o menor valor de [±2°C; ±2%] do valor da temperatura medida, sendo 

que para temperaturas inferiores a 100°C a incerteza é de ±2°C. O software  FLIR TOOLS 

versão 5.12.17041.2002 da empresa FLIR foi utilizado para análise dos dados nos processos 

de calibração do instrumento e medição das temperaturas.  

 

Figura 4.54 - Câmara modelo T-200. 
 

Fonte: FLIR (2010). 
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O ambiente selecionado para realização dos testes foi um local interno, com incidência apenas 

da radiação solar difusa e sem iluminação artificial. As janelas do ambiente estiveram 

fechadas durante a realização dos testes de modo que o ar ambiente permaneceu estagnado. A 

temperatura do ar ambiente e a velocidade do vento foram medidas no ambiente de teste com 

um anemômetro do tipo pás rotativas, marca AIRFLOW Developments, modelo DVA 600 T, 

que permite a medição de velocidades de até 30 m/s, com um erro máximo de ± 2% do fundo 

de escala, o que equivale a um valor de ± 0,6 m/s. O instrumento também dispõe de um sensor 

de temperatura do tipo termistor, sendo a incerteza de medição ± 2% do fundo de escala, o 

que equivale a ± 1,5°C. 

Metodologia: Foi realizada a calibração do instrumento com determinação das emissividades 

das palmilhas de FELTRO e EVA, percorrendo os passos descritos a seguir, conforme 

recomendado pelo manual da câmara termográfica FLIR:  

a. Um pedaço de fita preta elétrica isolante foi colado na região central da superfície da 

palmilha, aquecida de forma uniforme até que sua temperatura ficasse cerca de 20°C 

acima da temperatura do ar ambiente.  

b. Os métodos utilizados para aquecimento das palmilhas foram os seguintes: (i) inserção 

das palmilhas dentro de forno micro-ondas com colagem da fita isolante logo após retirada 

da palmilha do forno; (ii) passagem de ferro elétrico sobre a superfície superior da 

palmilha, seguida da colagem da fita isolante; (iii) passagem de ferro elétrico na parte 

inferior da palmilha com a fita isolante já colada na parte superior dela. 

o Os métodos de aquecimento descritos nos subitens (ii) e (iii), utilizando o ferro 

elétrico, se mostraram mais eficientes que o método de aquecimento utilizando 

o forno de micro-ondas, pois possibilitaram uma melhor uniformização da 

temperatura das superfícies das palmilhas; 

o O método de aquecimento descrito no subitem (iii), utilizando a passagem do 

ferro elétrico sobre a superfície inferior da palmilha, se mostrou mais eficiente 

que o método de passagem do ferro elétrico sobre a superfície superior da 

palmilha, descrito no subitem (ii), pois possibilitou o aquecimento das 

superfícies com e sem a fita isolante de forma simultânea. 
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c. A emissividade da fita elétrica isolante foi assumida igual a 0,97, conforme recomendação 

do manual da câmara termográfica. 

d. Depois de realizado o aquecimento da palmilha, uma imagem termográfica foi tirada da 

superfície da palmilha, incluindo a região da fita isolante. 

e. Posteriormente, utilizando-se o software de processamento de imagens FLIR TOOLS, 

foram determinadas as temperaturas das áreas com e sem a fita isolante. 

f. Valores da emissividade para a área sem a fita isolante foram arbitrados e, utilizando-se de 

um processo interativo, foram comparadas as temperaturas das áreas com e sem a fita 

isolante. A emissividade da área sem a fita isolante foi determinada quando a sua 

temperatura se tornou a mesma daquela da área com a fita isolante. 

g. No intuito de melhorar o processo de calibração das emissividades vários testes de 

calibração foram realizados, sendo selecionados cinco testes para a palmilha de FELTRO 

e cinco testes para a palmilha de EVA. 

h. Os valores adotados para as emissividades das palmilhas de FELTRO e de EVA foram, 

respectivamente, 0,86 e 0,92. Os termogramas das calibrações do FELTRO (Figura 4.55) 

e do EVA (Figura 4.56) mostram os processos de calibração em curso com refinamento 

dos valores das emissividades até que ocorra convergência das temperaturas das regiões 

BX1 (região da fita preta) e BX2/BX3 (região fora da fita preta). A convergência das 

temperaturas nessas duas regiões indica que os valores das emissividades adotados foram 

encontrados.    
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Figura 4.55 - Termograma do processo de 

calibração do FELTRO em curso. 
 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Figura 4.56 - Termograma do processo de 
calibração do EVA em curso. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

o Uma revisão da literatura foi realizada visando encontrar valores de 

emissividades para o FELTRO e EVA. Algumas tabelas foram encontradas 

apresentando valores médios para a lã e a borracha mole, entretanto esses 

materiais não são os mesmos do FELTRO e do EVA. 

i. As emissividades dos solados do par de tênis, da parte superior do par de tênis e das costas 

dos pés nus do voluntário, foram consideradas iguais a 0,97. Como as emissividades dos 

pares de tênis (i.e., pé esquerdo e pé direito) bem como dos pés nus possuem a mesma 

emissividade, não foi necessária a calibração minuciosa das emissividades dessas partes. 

Após terminado o processo de calibração, os testes para determinação das temperaturas 

superficiais (i.e., termogramas) foram iniciados, percorrendo os seguintes passos:  

a. As palmilhas de FELTRO e EVA foram inseridas no tênis do pé esquerdo e direito do 

voluntário, respectivamente;     

b. O voluntário, após calçar o par de tênis, realizou atividades cotidianas (andar e dirigir 

veículo) por um período aproximado de 5 (cinco) horas; 

c. A velocidade do vento, a temperatura do ar ambiente e a umidade relativa do local onde 

foram realizadas as medições foram 0 m/s (ar estagnado), 21,5°C e 61%, respectivamente; 
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d. O primeiro teste constou da medição simultânea das temperaturas dos solados direito 

esquerdo do tênis estando o voluntário calçado com o par de tênis; 

e. O segundo teste constou da medição simultânea das temperaturas dos cabedais (i.e., parte 

superior do pé esquerdo e do pé direito do tênis), estando o voluntário calçado com o par 

de tênis;  

f. O terceiro teste realizado constou da medição simultânea das temperaturas das palmilhas 

de FELTRO e de EVA, que foram retiradas do tênis, logo após a utilização dele por um 

período de cera de 5 horas, e colocadas lado a lado; 

g. O quarto teste constou da medição simultânea dos pés nus do voluntário logo após a 

retirada do par de tênis; 

h. O quinto teste constou da medição simultânea das temperaturas das palmilhas de 

FELTRO e de EVA, que foram colocadas lado a lado, após dois minutos da retirada do 

par de tênis dos pés do voluntário; 

i. O sexto teste constou da medição simultânea dos pés nus do voluntário após 

aproximadamente dois minutos da retirada do par de tênis; 

j. O sétimo teste constou da medição simultânea das temperaturas das palmilhas de 

FELTRO e de EVA, que foram colocadas lado a lado, após cinco minutos da retirada do 

par de tênis dos pés do voluntário; 

k. O oitavo teste constou da medição simultânea dos pés nus do voluntário após 

aproximadamente cinco minutos da retirada do par de tênis. 

 

4.2.15 Análise microbiana 

O objetivo de se realizar uma análise microbiana é reproduzir o crescimento de micróbios 

num meio estéril, denominado cultura, visando analisar qualitativa e (ou) quantitativamente o 

comportamento deles nesse meio. A importância advinda da análise microbiana é identificar a 

existência de micróbios e tentar inibir o crescimento deles de modo a prevenir doenças. 

Especificamente, neste trabalho de pesquisa, realizou-se uma análise microbiana em amostras 

obtidas de palmilhas de feltro de lã para serem utilizadas em calçados.      
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Descrição do teste: A análise microbiana constou da realização de experimentos em 

palmilhas de feltro de lã "SEM" qualquer tipo de tratamento bactericida / fungicida e "COM" 

tratamento bactericida / fungicida. O produto bactericida / fungicida "Ultra Fresh* DM 50", 

desenvolvido pela empresa Thomson Research Associates (https://ultra-fresh.com/), foi 

utilizado no tratamento de piso de barracas de militares americanos em ação. Esse produto 

vem sendo utilizado em produtos de feltro de lã destinados à área médica. Eles são fabricados 

pela empresa "Pralana", visando ao mercado internacional.  

Durante a realização dos testes, foram utilizados: uma cabine de segurança biológica utilizada 

para preparação das amostras, uma estufa para incubação das amostras, alguns tubos de ensaio 

para coleta das amostras e um bisturi para corte das amostras.  

A cabine de segurança biológica com fluxo de ar é da marca VECO, modelo CSBPM-03C 

(BioSafe 12 Especial), Classe / Tipo (NSF-49): II / B3, Classificação: ISO 5, cuja foto é 

apresentada na Figura 4.57. A estufa bacteriológica é da marca Fanem, modelo 502/3A. A 

estufa possui uma capacidade de 75l, opera na faixa de 32,5±2,5°C a 39,5±2,5°C durante um 

período de 24h, tendo uma potência elétrica nominal de 0,25 kW.  

 

 
Figura 4.57 - Foto da cabine de segurança biológica. 

 
Fonte: Arquivo fotográfico da autora. 

 

As dimensões internas da estufa são 450mm de largura e 380mm de profundidade. O controle 

de temperatura é realizado por um indicador e controlador de temperatura da marca 
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Fullgauge, localizado do lado externo da estufa. O instrumento opera na faixa de 30°C a 50°C 

com uma resolução de 0,1°C. As fotos da estufa fechada, mostrando a parte externa com o 

indicador / controlador de temperatura, e da estufa fechada, mostrando a parte interna com as 

prateleiras e o sensor de temperatura, são apresentadas nas Figuras 4.58 e 4.59, 

respectivamente. Os tubos de ensaio têm fundo redondo, vidro neutro de espessura 0,9mm, e 

tampa rosqueável de baquelite. Os tubos têm capacidade de 20ml, com diâmetro e 

comprimento de 16mm e 160mm, respectivamente.  

    

  

Figura 4.58 - Foto externa da estufa. 
 

Fonte: Arquivo fotográfico da autora. 

Figura 4.59 - Foto da parte interna da estufa. 
 

Fonte: Arquivo fotográfico da autora. 

Para esta investigação, foram realizados dois experimentos, denominados Experimento 1 e 

Experimento 2, descritos a seguir.   

• Experimento 1 - Avaliação de palmilha USADA: Neste experimento, foram 

conduzidos testes para verificação da presença e do crescimento de bactérias e de 

fungos em palmilhas de feltro de lã "SEM" e "COM" tratamento bactericida / 

fungicida, inseridas num calçado e usadas por voluntários. Foram realizados os 

seguintes testes para análise das bactérias:  

o Teste de esterilidade em caldo Mueller Hinton (CMH) para bactérias. Neste 

teste, foram utilizadas oito amostras de 1cm por 1cm: quatro retiradas de 

palmilhas "SEM" aplicação de bactericida / fungicida e quatro "COM" 

aplicação de bactericida / fungicida;  

o Teste de esterilidade em meio sólido para bactérias: Neste teste, foram 

utilizadas quarenta e quatro amostras de 1cm por 1cm: vinte e duas retiradas de 

palmilhas "SEM" aplicação de bactericida / fungicida e vinte e duas "COM" 
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aplicação de bactericida / fungicida. Foram utilizados três meios sólidos 

estéreis distintos: (i) ágar Mueller Hinton (AMH) com dezesseis amostras; (ii) 

ágar BHI (BHI) com dezesseis amostras e (ii) ágar simples (AS) com doze 

amostras. 

o A análise qualitativa das bactérias foi realizada em dois meios sólidos distintos: 

(i) ágar Bird Parker (BP) e (ii) ágar BHI.  

 

Neste experimento, foram realizados também os seguintes testes para análise dos 

fungos nas palmilhas "COM" e "SEM" aplicação de bactericida / fungicida: 

o Teste de esterilidade em caldo Sabouraud (SB) para fungos. Neste teste, foram 

utilizadas quatro amostras de 1cm por 1cm: duas retiradas de palmilhas 

"COM" aplicação de bactericida / fungicida e duas "SEM" aplicação de 

bactericida / fungicida; 

o Teste de esterilidade em meio sólido para fungos. Neste teste, foram utilizados 

vinte e oito amostras de 1cm por 1cm e dois meios sólidos estéreis distintos: (i) 

ágar Batata Dextrose (BDA) de dez amostras "COM" aplicação de bactericida/ 

fungicida e dez amostras "SEM" aplicação de bactericida / fungicida; (ii) ágar 

Sabouraud (SB) de quatro amostras "COM" aplicação de bactericida / 

fungicida e quatro amostras "SEM" aplicação de bactericida / fungicida. 

 

• Experimento 2 - Avaliação de palmilha NOVA (NÃO USADA): Neste 

experimento, foram conduzidos testes para verificação da presença e do crescimento 

de bactérias e fungos em palmilhas de feltro de lã "COM" tratamento bactericida / 

fungicida NOVAS, ou seja, que NÃO foram usadas por nenhum voluntário. Também 

foi analisada uma amostra NOVA de feltro de lã "SEM" tratamento bactericida / 

fungicida. Foram realizados os seguintes testes para análise das bactérias: 

o Teste de esterilidade em caldo infuso cérebro coração estéril (BHI) para 

bactérias. Neste teste, foram utilizadas quatro amostras de 1cm por 1cm. Duas 

amostras foram obtidas de uma palmilha NOVA (sem uso), ambas "COM" 

aplicação de bactericida / fungicida. As outras duas amostras foram obtidas de 

um retalho de feltro, sendo ambas "SEM" aplicação de bactericida / fungicida.  

o Teste de verificação de crescimento de bactéria. Neste teste, foram utilizados 

100 microlitros de uma cultura padrão pura da bactéria "Staphylococcus 
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aureus" ATCC 25923. Ela foi utilizada por ser uma bactéria típica e comum de 

ser encontrada na pele humana.   

Neste experimento, foram realizados também os seguintes testes para análise dos 

fungos nas palmilhas "COM" e "SEM" aplicação de bactericida / fungicida: 

 Os testes do primeiro e segundo experimentos foram realizados nos meses de maio e junho 

de 2018. 

o Teste de esterilidade em caldo infuso cérebro coração estéril (BHI) para 

fungos. Neste teste, foram utilizadas quatro amostras de 1cm por 1cm. Duas 

amostras foram obtidas de uma palmilha NOVA (sem uso), ambas "COM" 

aplicação de bactericida / fungicida. As outras duas amostras foram obtidas de 

um retalho de feltro, sendo ambas "SEM" aplicação de bactericida / fungicida. 

Metodologia: Primeiro, foram desenvolvidos setenta pares de palmilhas de feltro de lã: vinte 

tratados com o bactericida / fungicida "Ultra Fresh* DM 50" e os outros cinquenta sem 

qualquer tipo de tratamento. Dois grupos de indivíduos de faixa etária e estado de saúde 

diferentes foram selecionados para utilizar as palmilhas durante um período de trinta dias.  

O "Grupo 1" foi constituído de pessoas saudáveis na faixa etária de 20 a 80 anos; enquanto o 

"Grupo II" foi constituído de pessoas diabéticas na faixa etária de 45 a 60 anos, conforme 

apresentado na Tabela 4.8. Após o período de um mês as palmilhas foram recolhidas e 

enviadas para obtenção de amostras para serem testadas em laboratório. 

Tabela 4.8 - Classificação dos grupos de voluntários que utilizaram as palmilhas. 
 

Descrição Grupo I Grupo II 

Faixa Etária (anos) 20 a 80 45 a 60 

Tipo de Saúde das Pessoas  Saudáveis Diabéticas 

População 55 pessoas 15 pessoas 

Número de pares de palmilhas COM Bactericida / fungicida 10 10 

Número de pares de palmilhas SEM Bactericida / fungicida 45 5 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Os procedimentos utilizados nesta investigação para os dois experimentos são descritos a 

seguir. 
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• Experimento 1 - Avaliação de palmilha USADA:  

o Teste de esterilidade em caldo Mueller Hinton (CMH) para bactérias: As 

amostras foram cortadas com o auxílio de um bisturi estéril em cabine de 

segurança biológica, para manutenção das condições de esterilidade do 

ambiente. Em seguida, as quatro amostras "SEM" aplicação de bactericida / 

fungicida e as quatro amostras "COM" aplicação de bactericida / fungicida 

foram inoculadas em tubos com caldo (CMH) estéril para avaliação do 

crescimento de bactérias. Encheu-se um tubo apenas com o caldo (CMH) para 

análise da sua esterilidade e qualidade. Os tubos foram colocados na estufa 

mantida a 37°C por um período de até 72 horas para incubação de possíveis 

bactérias. Os oito tubos, contendo o caldo CMH com as amostras, foram 

enumerados sequencialmente de 1 a 8, conforme ilustrado na Figura 4.60. 

    

 
Figura 4.60 - Tubos das amostras com caldo CMH na estufa. 

 
Fonte: Arquivo fotográfico da autora. 

 

o Teste de esterilidade em meio sólido para bactérias: Para avaliação de 

presença ou ausência de crescimento bacteriano, as amostras foram inseridas 

nos meios sólidos estéreis ágar Mueller Hinton (AMH), ágar Mueller BHI 

(BHI) e ágar simples (AS). Seis amostras retiradas da palmilha "SEM" 

aplicação de bactericida / fungicida e seis amostras retiradas da palmilha 

"COM" aplicação de bactericida / fungicida foram inseridas no meio sólido 

estéril (AMH). Oito amostras retiradas da palmilha "SEM" aplicação de 

bactericida / fungicida e oito amostras retiradas da palmilha "COM" aplicação 

de bactericida / fungicida foram inseridas no meio sólido estéril (BHI). Oito 

amostras retiradas da palmilha "SEM" aplicação de bactericida / fungicida e 
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oito amostras retiradas da palmilha "COM" aplicação de bactericida / 

fungicida foram inseridas no meio sólido (AS). Em seguida, as placas foram 

colocadas na estufa mantida a 37°C por um período de até 72 horas para 

incubação de possíveis bactérias. As placas com as amostras nos meios sólidos 

estéreis (AMH), (BHI) e (AS) são apresentadas na Figura 4.61. Para contagem 

das bactérias, alíquotas de 100 microlitros de cada cultura obtida das amostras 

presentes nos tubos de CMH foram semeadas por espalhamento em superfície 

em dois meios sólidos distintos: ágar Bird Parker (BP) e ágar BHI para 

observação da intensidade de crescimento e/ou contagem bacteriana. As placas 

foram incubadas a 37°C por até 72 horas. 

 

   
(a): Meio sólido AMH. (b) Meio sólido BHI. (c) Meio sólido AS. 

Figura 4.61 - Placas dos meios sólidos estéreis com as amostras para análise de bactérias. 
 

Fonte: Arquivo fotográfico da autora. 
 
 

o Teste de esterilidade em caldo Sabouraud (SB) para fungos: As amostras 

foram cortadas com o auxílio de um bisturi estéril em cabine de segurança 

biológica para manutenção das condições de esterilidade do ambiente. Em 

seguida, as duas amostras "SEM" aplicação de bactericida / fungicida e as duas 

amostras "COM" aplicação de bactericida / fungicida foram inoculadas no 

caldo (SB) estéril em tubos para avaliação do crescimento de fungos. Depois, 

encheu-se um tubo apenas com o caldo (SB) para análise da sua esterilidade e 

qualidade. Em seguida, os tubos foram colocados na estufa mantida a 30°C por 

um período de até 72 horas para incubação de possíveis fungos. O tubo 

contendo apenas o caldo (SB) e os quatro tubos contendo o caldo (SB) com as 

amostras foram enumerados sequencialmente de 1 a 5, conforme ilustrado na 

Figura 4.62. 
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Figura 4.62 - Tubos das amostras com caldo SB na estufa. 

 
Fonte: Arquivo fotográfico da autora. 

 
o Teste de esterilidade em meio sólido para fungos: Para avaliação de presença 

ou ausência de crescimento de fungos, as amostras foram inseridas nos meios 

sólidos estéreis ágar Batata Dextrose (BDA) e ágar Sabouraud (SB). Dez 

amostras retiradas da palmilha "SEM" aplicação de bactericida / fungicida e 

dez amostras retiradas da palmilha "COM" aplicação de bactericida / fungicida 

foram inseridas no meio sólido estéril (BDA). Oito amostras retiradas da 

palmilha "SEM" aplicação de bactericida / fungicida e oito amostras retiradas 

da palmilha "COM" aplicação de bactericida / fungicida foram inseridas no 

meio sólido (SB). Em seguida, as placas foram colocadas na estufa mantida a 

30°C por um período de até 72 horas para incubação de possíveis fungos. As 

placas com as amostras nos meios sólidos estéreis (BDA) e (SB) são 

apresentados na Figura 4.63. 

 

   
(a) Meio sólido BDA. (b) Meio sólido SB. 

Figura 4.63 - Placas dos meios sólidos estéreis com as amostras para análise de fungos. 
Fonte: Arquivo fotográfico da autora. 
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• Experimento 2 - Avaliação de palmilha NOVA (NÃO USADA): 

o Teste de esterilidade em caldo infuso cérebro coração estéril (BHI) para 

bactérias: As amostras foram cortadas com o auxílio de um bisturi estéril em 

cabine de segurança biológica para manutenção das condições de esterilidade 

do ambiente. Uma amostra da palmilha "COM" bactericida / fungicida e uma 

amostra do retalho "SEM" aplicação de bactericida / fungicida foram 

inoculadas em tubos com caldo infuso cérebro coração estéril (BHI) para 

avaliação do crescimento de bactérias. Uma amostra da palmilha "COM" 

bactericida / fungicida e uma amostra do retalho de feltro "SEM" aplicação de 

bactericida / fungicida foram também inoculadas em tubos com caldo infuso 

cérebro coração estéril (BHI) e acrescidas de 100 microlitros de uma cultura 

padrão pura da bactéria Staphylococcus aureus ATCC 25923. Os tubos 

mostrados na Figura 4.64 contêm as seguintes amostras: tubo 1 - feltro "SEM" 

aplicação bactericida / fungicida inoculada em caldo BHI; tubo 2 - feltro 

"SEM" aplicação bactericida / fungicida inoculado em caldo BHI "COM" a 

bactéria Staphylococcus aureus; tubo 3 - palmilha "COM" aplicação 

bactericida / fungicida inoculada em caldo BHI; tubo 4 - palmilha "COM" 

aplicação bactericida / fungicida inoculada em caldo BHI "COM" a bactéria 

Staphylococcus aureus. 

o O teste consistiu na verificação na ausência ou presença de turbidez no tubo 

associado ao crescimento ou não de bactérias. 

 
Figura 4.64 - Tubos das amostras com e sem a bactéria incubada no caldo BHI na estufa. 

Fonte: Arquivo fotográfico da autora. 
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o Teste de esterilidade em caldo Sabouraud (SB) para fungos: As amostras 

foram cortadas com o auxílio de um bisturi estéril em cabine de segurança 

biológica para manutenção das condições de esterilidade do ambiente. Uma 

amostra da palmilha "COM" bactericida / fungicida e uma amostra do retalho 

"SEM" aplicação de bactericida / fungicida foi inoculada em tubos com caldo 

estéril Sabouraud (SB) e acrescida de 100 microlitros de uma cultura padrão 

pura da levedura Candida albicans ATCC, conforme na Figura 4.62. 

o O teste consistiu na verificação na ausência ou presença de turbidez no tubo 

associado ao crescimento ou não de fungos.    

 

 
Figura 4.65 - Tubos das amostras com e sem a bactéria incubada no caldo Sabouraud (SB). 

 
Fonte: Arquivo fotográfico da autora. 

 

4.2.16 Análise da adaptabilidade dos lençóis e fronhas  

A partir da revisão bibliográfica que permeia o universo das roupas e vestuário hospitalar, foi 

possível definir qual produto seria mais adequado para a aplicação do feltro de lã. 

Considerando os fatores peso, densidade e textura do material, alguns produtos, como 

aventais, capote, uniformes ou roupas utilizadas em procedimentos cirúrgicos, foram 

descartados, devido ao tipo de uso e à inviabilidade do material para atender às demandas 

específicas dessas atividades.  

A aplicação do feltro de lã não foi viável em produtos, como máscaras, toucas, protetores para 

os pés e tecidos para biombos, principalmente pelo fato de parte deles ser descartada após o 
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seu uso, como toucas, máscaras e protetores para os pés, não sendo viáveis economicamente, 

além de as propriedades do material não influenciarem na funcionalidade deles. 

A partir dessa avaliação, foram definidos como produtos mais adequados para aplicação do 

feltro de lã: os lençóis e as fronhas, roupas de cama, que incidem de forma diferente em sua 

relação com os usuários, uma vez que não são vestíveis e não interferem quanto ao peso. A 

aplicação do feltro de lã na produção de roupas de cama para o segmento hospitalar foi 

caracterizada como viável, pois o material se adequou teoricamente a esse tipo de produto, 

sendo avaliadas posteriormente a sua viabilidade e eficiência prática. 

Esse teste consistiu em definir uma população de indivíduos selecionados que atenderam a 

quesitos específicos. Eles utilizaram o produto durante um determinado período de tempo, 

visando verificar e apontar pontos positivos e negativos dele. Uma análise sobre o conforto 

térmico e ergonômico dos produtos confeccionados em feltro de lã foi realizada com base nos 

resultados. 

Descrição do teste: Neste teste, foram testados um conjunto de 70 lençóis e 70 fronhas de 

feltro de lã e um conjunto de 70 lençóis e 70 fronhas em tecido 100% algodão, totalizando 70 

jogos em feltro de lã e 70 jogos em tecido 100% algodão. O número de peças foi determinado 

a partir do número mínimo de pessoas a testarem um produto, como estabelecido pelo Comitê 

de Ética (Anexo 1).  

Os testes foram realizados por 35 voluntários. Cada um recebeu 2 jogos de lençol e fronha de 

feltro de lã e 2 jogos de lençol e fronha em tecido 100% algodão. Durante o teste, os lençóis 

de feltro foram utilizados como capas de colchão, colocados sobre eles os lençóis de 100% 

algodão. Similarmente, as fronhas de feltro foram utilizadas como capas de fronha, colocadas 

sobre elas fronhas de 100% algodão. Opcionalmente, os voluntários tiveram a liberdade de 

utilizar os lençóis e as fronhas de feltro de lã sem a utilização da cobertura 100% algodão.   

Para a aplicação dos testes, foi assinado um termo de responsabilidade por parte dos 

voluntários, no qual eles tomaram conhecimento da pesquisa, concordando com os 

procedimentos, o tempo de duração, os produtos e as finalidades dos testes. Foi facultado a 

eles desistir e interromper o uso do produto em qualquer momento que lhes fosse 

conveniente.  
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O projeto foi cadastrado na Plataforma Brasil e seguiu todos os critérios estabelecidos para 

projetos que envolvam testes com seres humanos (Anexo 1 e 2). 

Metodologia: Os testes aconteceram com voluntários idosos que utilizaram os produtos 

durante um período de 30 dias. Cada jogo de lençol e fronha de feltro e de lençol e fronha de 

100% algodão foi trocado uma vez por semana e lavados numa máquina de lavar do tipo 

túnel, conforme processo descrito na seção 4.2. Como cada voluntário possuía um segundo 

jogo de lençol e fronha de feltro e de lençol e fronha de 100% algodão, eles foram utilizados 

na semana que o primeiro jogo estava sendo lavado.  

Um questionário preliminar foi elaborado e aplicado aos voluntários após a primeira semana 

de utilização dos produtos. Um questionário final foi elaborado e aplicado aos voluntários 

após um mês de utilização dos produtos. Os questionários preliminar e final, apresentados nas 

Tabelas 4.9 e 4.10 respectivamente, abordaram tópicos referentes ao desempenho do produto 

e percepção do usuário.  

Os dados foram coletados em um formulário próprio para que, ao final do projeto, fosse 

possível apresentar a produção acadêmica focada na área de saúde. Os dados obtidos foram 

confidenciais e de responsabilidade dos profissionais que trabalharam na pesquisa e foram 

utilizados apenas para esse fim. Não ouve riscos para os participantes, visto que a literatura 

referente ao feltro de lã não apresenta ocorrências em relação ao uso do material em produtos 

utilizados por seres humanos.  

Quanto a algum tipo de constrangimento ao utilizarem os produtos, os voluntários tiveram a 

liberdade de interromper seu uso e contactar os pesquisadores. Todavia isso não ocorreu. Os 

participantes receberam todos os esclarecimentos em todas as fases da pesquisa e, quando os 

resultados forem publicados, eles não serão identificados. 

O teste obedeceu aos preceitos da metodologia qualitativa e aconteceu sob orientação e 

supervisão da fisioterapeuta Izabela Maíra Sena (CREFITO: 99804), que participou como 

consultora da avaliação dos resultados obtidos com o uso do produto em período de teste.  

Tabela 4.9 - Questionário preliminar aplicado aos voluntários na primeira semana 

Nº Perguntas do Questionário Preliminar Resposta 

1 Quais produtos você testou? 
( ) Lençol ( ) Fronha  

( ) Lençol e fronha 
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2 
Você sente algum incômodo ou dores enquanto dorme? 

Descreva. ( ) Sim ( ) Não 

3 Você tem alguma doença do sono? Qual? ( ) Sim ( ) Não 

4 
Você sentiu alguma diferença ou incômodo na primeira semana 

de uso do produto testado em Feltro de lã? Quais? ( ) Sim ( ) Não 

5 
Você apresentou alguma reação alérgica ao material? 

Descreva. ( ) Sim ( ) Não 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Tabela 4.10 - Questionário final aplicado aos voluntários após um mês 

Nº Perguntas do Questionário Final Resposta 

1 Quais produtos você testou? 
( ) Conjunto “A” 

( ) Conjunto “B” 

2 Na primeira semana de uso, você sentiu algum incômodo ou 
diferença em relação aos produtos testados? Descreva. ( ) Sim ( ) Não 

3 Ao decorrer do experimento essas sensações mudaram? 
Descreva. ( ) Sim ( ) Não 

4 
Quanto tempo passou até que você se adaptasse ao produto 
testado? 

 

( ) 1 semana 
( ) 2 semanas 
( ) 3 semanas 
( ) Não se adaptou 

5 O produto testado foi usado durante todo o período estipulado 
de quatro semanas? ( ) Sim ( ) Não 

6 Você tem alguma doença do sono? Qual? ( ) Sim ( ) Não 

7 Você percebeu alguma mudança em relação à doença acima 
especificada? 

( ) Sim ( ) Não  
( ) Não tem doença 

8 As mudanças foram: Descreva. 
(  ) Positivas 
(  ) Negativas 
(  ) Não tem doença 

9 Você sente algum incômodo enquanto dorme (dores no corpo 
ou outros)? Descreva. ( ) Sim ( ) Não 
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10 Os produtos testados exerceram alguma influência sobre essas 
sensações de incômodo? ( ) Sim ( ) Não 

11 Em relação ao conforto dos produtos testados, como você o 
pontuaria? 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10 

12 Você indicaria este produto para outras pessoas? Por quê? ( ) Sim ( ) Não 
Fonte: Elaborada pela autora. 

4.2.17 Análise da adaptabilidade das palmilhas de feltro 

A avaliação de calçados e seus componentes quanto à sua aceitabilidade é um tópico relevante 

principalmente quando materiais alternativos são utilizados. Este teste consistiu em definir 

uma população de indivíduos selecionados que atenderam quesitos específicos. Eles 

utilizaram o produto durante um determinado período de tempo, visando verificar e identificar 

pontos positivos e negativos dele. Uma análise sobre conforto térmico e ergonômico dos 

produtos confeccionados em feltro de lã foi realizado com base nos resultados. 

Descrição do teste: Os testes aconteceram com os mesmos voluntários do teste "Análise 

Microbiana", descrito na seção 4.2.15. A população foi constituída de indivíduos de ambos os 

sexos na faixa de 20 a 80 anos. As palmilhas, conforme descrito no item "Palmilha de Feltro 

de lã" (seção 4.1.5), foram introduzidas dentro de calçados fechados (i.e., tênis e sapatos). Um 

preço hipotético foi estipulado para a palmilha de feltro: R$45,00. 

Metodologia: A população participante deste teste consistiu dos mesmos dois grupos de 

indivíduos descritos na Tabela 4.8, que possuíam faixa etária e estado de saúde diferentes. Os 

voluntários utilizaram as palmilhas durante um período de trinta dias. Após esse tempo, foi 

aplicado um questionário, mostrado na Tabela 4.11, no qual se pôde analisar e verificar a 

impressão dos voluntários sobre o produto.    

Tabela 4.11 - Questionário aplicado aos voluntários depois do período de teste 

Nº Perguntas do Questionário Resposta 

1 
Você sabe quais fatores levaram ao surgimento do 
problema/patologia?  ( ) Sim ( ) Não 

2 Se SIM, quais? 

(  ) Descamação da pele 
(  ) Ressecamento 
(  ) Dor em áreas do pé 
(  ) Esporão 
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(  ) Pé plano 
(  ) Pisada supinada 
(  ) Frieira 
(  ) Luxações 
( ) Bromidose plantar (chulé) 
(  ) Diabetes 

3 
Quanto à patologia apresentada, como considera o grau 
de gravidade. 

0: Menos grave 
10: Mais grave 

4 Quais os sintomas apresentados? 

(  ) Suor nos pés 
( ) Dores nas juntas dos 
dedos 
(  ) Dor na planta dos pés 
(  ) Fissuras e ressecamento 
na sola dos pés  

5 Você já realizou algum tipo de tratamento anterior? ( ) Sim ( ) Não 

6 Se SIM: Qual tratamento? 

(  ) Fisioterapia 
( ) Utilização de 
medicamentos 
(  ) Nunca fez tratamento 

7 
Se houve a necessidade do uso de palmilha, qual tipo de 
palmilha? 

(  ) Palmilha de Silicone 
( ) Sem indicação de 
palmilha 
( ) Tratamento com 
medicamentos 
(  ) Não fez tratamento 

8 Quais as atividades foram afetadas devido à patologia? 

(  ) Esportiva / Recreativa 

(  ) Ocupacional 

(  )  Cotidiana 

(  ) Nenhuma 

9 
Em relação à palmilha em teste, qual o tempo diário 
indicado para o uso da palmilha? 

(  ) Acima de 12 horas 
(  ) Entre 6 e 8 horas 
(  ) Entre 3 e 5 horas 

10 Você seguiu as instruções corretamente? 

( ) Sim, segui as orientações 

médicas corretamente. 

( ) Não, utilizei a palmilha em 

menor tempo do que o indicado. 

( ) Não, utilizei a palmilha por 
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muito pouco tempo. 

   11 
A palmilha apresentou algum resultado ou diminuição 
dos sintomas durante a sua utilização? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

   12 Em relação ao conforto da palmilha, como a pontuaria?  0: desconfortável 
10: o mais confortável 

13 
Se houve desconforto, quais os problemas apresentados 

pela palmilha? Resposta dissertativa 

14 
Você sabe como a palmilha atua para melhorar os 
sintomas proporcionados pela patologia? 

(  ) Sim 

(  ) Sei um pouco 

(  ) Não sei 

15 
Como você classificaria o uso da palmilha?  
Houve mudanças? Piores ou melhores? 

Resposta dissertativa 

16 Qual o tipo de sapato você mais utiliza? 

(  ) Sapato 
(  ) Tênis 
(  ) Sandália 
(  ) Chinelo 
(  ) Salto alto 

17 Quanto ao preço, você considera a palmilha 
(  ) Cara 

(  ) Acessível 

(  ) Barata 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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5 Resultados e Discussão 

Este capítulo apresenta resultados e discussões dos testes descritos no Capítulo 4 (Parte 

Experimental), desenvolvidos nesta pesquisa, para responder à hipótese investigada no 

estudo: a utilização de produtos confeccionados com Feltro de lã para a produção de 

palmilhas ortopédicas, lençóis e fronhas hospitalares com finalidades terapêuticas pode 

ser uma alternativa sustentável e mais benéfica para prevenir e/ou atenuar patologias.  

A. Testes de Caracterização 

 

Testes Mecânicos: "Resistência à Tração e Alongamento"; “Resistência ao Rasgo”; 

“Esgarçamento"; “Abrasão"; "Gramatura" e "Pilling".  

Teste de Inflamabilidade. 

Testes Químicos: "Repelência a Agentes   Químicos"; “Repelência   ao   Óleo”; 

“Repelência à Água”; "Extração de Graxos". 

Teste de Colorimetria.  

Teste de Microscopia Eletrônica de Varredura "MEV". 

 

B. Testes de Aplicação:   

 

Teste de Termografia.  

Teste de Análise Microbiana. 

Análise da Adaptabilidade dos lençóis e fronhas. 

Análise da Adaptabilidade das palmilhas de feltro. 
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A. Testes de Caracterização 

 

5.1 Resistência à tração e alongamento  

O teste de resistência à tração e alongamento, descrito na seção 4.2.1, avaliou a resistência do 

corpo de prova quando tracionado, nos sentidos transversal (i.e., sentido da largura) e 

longitudinal (i.e., sentido do comprimento), com medições da força de tração e do 

alongamento, e tem como referência o comprimento inicial.  

As incertezas máximas da força e do deslocamento adotadas foram ±0,23% e ±0,04%, 

respectivamente, dos valores indicados pelo instrumento. Uma análise estatística foi realizada 

com apresentação do desvio padrão "DP" e do coeficiente de variação "CV" (i.e., desvio 

padrão relativo) definido pelas Eqs. 5.1 e 5.2, respectivamente, onde 𝑋 é o valor indicado, 𝑋� é 

o valor médio e 𝑛 o número de amostras.   

𝐷𝑃 = �∑(𝑋 − 𝑋�)2

𝑛 − 1
 (5.1) 

𝐶𝑉 = �
𝐷𝑃
𝑋�
� × 100 (5.2) 

Os testes de "CARACTERIZAÇÃO ANTES DE LAVAR" foram: 

• Feltro de lã (Seção 5.1.1); 

• Feltro Sintético (Seção 5.1.2); 

• Algodão 100% (Seção 5.1.3); 

• Tecido Misto composto por 67% algodão / 33% poliéster (Seção 5.1.4). 

Os testes de "CARACTERIZAÇÃO DEPOIS DE LAVAR" foram: 

• Feltro de lã lavado na máquina extratora (Seção 5.1.5); 

• Feltro de lã lavado na máquina túnel (Seção 5.1.6); 

• Feltro de lã lavado na máquina a seco (Seção 5.1.7). 
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5.1.1 Feltro de lã 

 

Os valores da força de tração e alongamento no momento de ruptura para o feltro de lã (sem 

passar por nenhum processo de lavagem) são apresentados na Tabela 5.1. 

Tabela 5.1 - Resultados dos testes de resistência à tração e alongamento do feltro de lã. 

 Sentido Transversal Sentido Longitudinal 

Amostra Força (Kgf) Alongamento (%) Força (Kgf) Alongamento (%) 

1 89,34 40,31 47,8 77 

2 81,85 42,88 43,09 73,78 

3 69,39 39,02 46,9 77,64 

Média 80,19 40,74 45,93 76,14 
DP 10,08 1,96 2,50 2,07 

CV (%) 12,57 4,82 5,44 2,72 
Fonte: Elaborada pela autora. 

Sentido Transversal: Os testes de resistência à tração e alongamento, conforme Tabela 5.1, 

indicaram que as cargas de tração suportadas pelo feltro de lã no instante do seu rompimento 

foram 89,34, 81,85 e 69,39kgf, para as amostras 1, 2 e 3, respectivamente, sendo a força 

média 80,19Kgf e o desvio padrão 10,08Kgf (i.e., 12,57%). Em relação ao alongamento à 

tração, os testes indicaram os valores de 40,31, 42,88 e 39,02% para as amostras 1, 2 e 3, 

respectivamente, com alongamento médio 40,74% e desvio padrão 1,96% (i.e., 4,82%).  

Sentido Longitudinal: Os testes de resistência à tração e alongamento, conforme Tabela 5.1, 

indicaram que as cargas de tração suportadas pelo feltro de lã, no instante do seu rompimento, 

foram 47,80, 43,09, 46,9Kgf, para as amostras 1, 2 e 3, respectivamente, sendo a força média 

45,93Kgf e o desvio padrão 2,5% (i.e., 5,44%). Em relação ao alongamento à tração, os testes 

indicaram os valores de 77, 73,78 e 77,64%, para as amostras 1, 2 e 3, com alongamento 

médio 76,14% e desvio padrão 2,07% (i.e., 2,72%). 

Observa-se que o feltro de lã apresentou maior resistência à tração no sentido transversal, 

suportando uma carga maior ao ser tracionado. Consequentemente, apresentou uma 

capacidade de alongamento da fibra menor no instante do seu rompimento. No sentido 

longitudinal, o feltro apresentou menor resistência ao ser tracionado, rompendo-se com uma 

carga de tensão menor, e consequentemente apresentou uma capacidade maior de 
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alongamento. A razão da resistência à tração e alongamento da fibra de lã entre os sentidos 

longitudinal e transversal foi cerca de 50%.  

Isso possivelmente se deve ao fato de o sentido longitudinal corresponder ao sentido de 

paralelização das fibras, durante o processo de cardagem, antes da formação do feltro. 

(ARAÚJO; MELO E CASTRO, 1984) e (RIBEIRO; ANDRADE FILHO, 1987). 

As diferenças em relação à resistência e ao alongamento do material em sentidos diferentes 

são de extrema importância para o desenvolvimento das palmilhas, visto que orientam qual 

sentido é o mais adequado para suportar as cargas que incidirão nelas durante seu uso.  Essas 

diferenças identificam critérios técnicos para sua produção, visando assegurar uma maior 

durabilidade do produto. 

 

5.1.2 Feltro sintético 100% poliéster 

 

Os valores da força de tração e alongamento no momento de ruptura para o feltro sintético 

100% poliéster (sem passar por nenhum processo de lavagem) são apresentados na Tabela 

5.2. 

Tabela 5.2 - Resultados dos testes de resistência à tração e alongamento do feltro sintético. 

 Sentido Transversal  Sentido Longitudinal  

Amostra Força (Kgf) Alongamento (%) Força (Kgf) Alongamento (%) 

1 112,91 66,38 108,44 75,88 

2 100,56 79,14 85,74 76,77 

3 96,18 79,81 93,32 82,85 

Média 103,22 75,11 95,83 78,50 
DP 8,68 7,57 11,56 3,79 

CV (%) 8,41 10,08 12,06 4,83 
Fonte: Elaborada pela autora. 

Sentido Transversal: Os testes de resistência à tração e alongamento, conforme Tabela 5.2, 

indicaram que as cargas de tração suportadas pelo feltro sintético 100% poliéster no instante 

do seu rompimento foram 112,91, 100,56 e 96,18Kgf, respectivamente, para as amostras 1, 2 

e 3, sendo a força média 103,22Kgf e o desvio padrão 8,68Kgf (i.e., 8,41%). Em relação ao 
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alongamento à tração, os testes indicaram os valores de 66, 79 e 80%, respectivamente, para 

as amostras 1, 2 e 3, com alongamento médio 75,11% e desvio padrão 7,57% (i.e., 10,08%). 

Sentido Longitudinal: Os testes de resistência à tração e alongamento, conforme Tabela 5.2, 

indicaram que as cargas de tração suportadas pelo feltro sintético 100% poliéster no instante 

do seu rompimento foram 108,44, 85,74 e 93,32Kgf, respectivamente, para as amostras 1, 2 e 

3, sendo a força média 95,83Kgf e o desvio padrão 11,56Kgf (i.e., 12,06%). Em relação ao 

alongamento à tração, os testes indicaram os valores de 75,88, 76,77 e 82,85%, 

respectivamente, para as amostras 1, 2 e 3, com alongamento médio 78,5% e desvio padrão 

3,79% (i.e., 4,83%). 

As cargas de tração no instante da ruptura e os alongamentos apresentam valores próximos 

para ambos os sentidos, indicando um valor 7% maior para o sentido transversal. Portanto, 

considerando que essa diferença é pequena, a princípio não existe sentido preferencial do 

tecido para suportar cargas de tração. Uma justificativa poderia ser a maior homogeneidade da 

textura do tecido, uma vez que ele é processado industrialmente. 

    

5.1.3 Tecido 100% Algodão 

 

Os valores da força de tração e alongamento no momento de ruptura para o algodão 100% 

(sem passar por nenhum processo de lavagem) são apresentados na Tabela 5.3. Nesse tecido, 

é aplicada a designação "trama" e "urdume", referentes aos sentidos transversal e longitudinal, 

respectivamente.   

Tabela 5.3 - Resultados dos testes de resistência à tração e alongamento do algodão 100%. 

 Sentido Transversal (trama)  Sentido Longitudinal (urdume) 

Amostra Força (Kgf) Alongamento (%) Força (Kgf) Alongamento (%) 

1 51,32 15,52 51,96 13,65 

2 48,85 15,04 56,25 13,78 

3 47,77 15,04 44,91 12,60 

Média 49,31 15,2 51,04 13,35 
DP 1,82 0,28 5,73 0,65 

CV (%) 3,69 1,82 11,22 4,85 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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Sentido Transversal (trama): Os testes de resistência à tração e alongamento, conforme 

Tabela 5.3, indicaram que as cargas de tração suportadas pelo feltro algodão 100% no 

instante do seu rompimento foram 51,32, 48,85 e 47,77Kgf, respectivamente, para as 

amostras 1, 2 e 3, sendo a força média 49,31Kgf e o desvio padrão 1,82Kgf (i.e., 3,69%). Em 

relação ao alongamento à tração, os testes indicaram os valores de 15,52, 15,04 e 15,04%, 

respectivamente, para as amostras 1, 2 e 3, com alongamento médio 15,2% e desvio padrão 

0,28% (i.e., 1,82%). 

Sentido Longitudinal (urdume): Os testes de resistência à tração e alongamento, conforme 

Tabela 5.3, indicaram que as cargas de tração suportadas pelo o algodão 100% no instante do 

seu rompimento foram 51,96, 56,25 e 44,91Kgf, respectivamente, para as amostras 1, 2 e 3, 

sendo a força média 51,04Kgf e o desvio padrão 5,73Kgf (i.e.,11,22%). Em relação ao 

alongamento à tração, os testes indicaram os valores de 13,65, 13,78 e 12,6%, 

respectivamente, para as amostras 1, 2 e 3, com alongamento médio 13,35% e desvio padrão 

0,65% (i.e., 4,85%). 

Os dados da Tabela 5.3 para o tecido 100% algodão mostram resistências de tração de 

valores semelhantes em ambos os sentidos, havendo uma diferença a favor do sentido 

longitudinal de apenas 1,73 Kgf, ou seja 3,5%, em relação ao sentido transversal. O 

alongamento não apresentou grandes variações, entretanto, o sentido transversal mostrou um 

valor absoluto médio superior àquele do sentido longitudinal de 1,85%, ou seja, uma 

diferença relativa de 13,8%.  

 

5.1.4 Tecido Misto (67% Algodão / 33% Poliéster) 

 

Para efeito de comparação, os valores médios da força de tração e alongamento no momento 

de ruptura para o tecido misto (algodão 67%, / poliéster 33%), sem passar por qualquer 

processo de lavagem, para os sentidos "transversal" e "longitudinal", são apresentados na 

Tabela 5.4. Esses valores foram disponibilizados pela empresa CEDRO Têxtil. Nesse tecido, 

também é aplicada a designação "trama" e "urdume", referentes aos sentidos transversal e 

longitudinal, respectivamente. 
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Tabela 5.4 - Resultados dos testes de resistência à tração e alongamento para o tecido misto 
(67% algodão / 33% poliéster).  

Sentido Transversal (trama) Sentido Longitudinal (urdume) 

Força (Kgf) Alongamento (%) Força (Kgf) Alongamento (%) 

35,82 22,18 77,57 12,34 
Fonte: Elaborada pela autora. 

Os valores médios das forças de tração e dos alongamentos para os sentidos transversal e 

longitudinal são apresentados nas Figuras 5.1 (a) e (b), respectivamente. Os materiais são 

designados pelas seguintes abreviações: feltro de lã (FLN); feltro sintético (FSI); algodão 

100% (ALG100); mistura 67% algodão / 33% poliéster (ALG67). Valores das forças de 

tração (Kgf) e alongamentos (%) do feltro de lã (FNL), feltro sintético 100% poliéster (FSI), 

tecido de algodão 100% (ALG100) e tecido 67% algodão/33% poliéster (ALG67) estão 

representados pela média e desvio-padrão. 

  

(a) Sentido transversal. (b) Sentido longitudinal. 
Figura 5.1 - Valores médios das forças de tração e alongamentos dos diferentes materiais. 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

Na Figura 5.1 (a) e (b), observa-se o seguinte: 

 
• Para ambos os sentidos, o feltro sintético apresentou os maiores valores da força de 

tração e alongamento em relação ao feltro de lã (FLN), tecido 100% algodão 

(ALG100), e tecido misto (67% algodão / 33% poliéster, ALG67). Isso pode estar 

relacionado ao processo de entrelaçamento das fibras por agulhamento, conforme 

descrito seção 3.6.1. 
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• No sentido transversal, o feltro de lã (FLN) apresentou maior valor de resistência 

comparado ao tecido 100% algodão (ALG100). Já no sentido longitudinal, os valores 

foram praticamente iguais.    

• No sentido transversal, o feltro de lã apresentou resistência acima de duas vezes 

àquela do tecido misto (67% algodão / 33% poliéster, ALG67). No sentido 

longitudinal, sua resistência foi inferior a duas vezes aquela do tecido misto. Isso 

possivelmente se deve ao fato de o sentido longitudinal corresponder ao sentido de 

paralelização das fibras, durante o processo de cardagem, antes da formação do 

feltro. (ARAÚJO; MELO E CASTRO, 1984) e (RIBEIRO; ANDRADE FILHO, 

1987). 

 

Comparação do Feltro de lã com o tecido 100% algodão: O feltro de lã apresentou 

alterações em relação à capacidade de resistência do material e de alongamento de acordo 

com o sentido do tecido. No sentido transversal, o feltro de lã resistiu em média a uma força 

de tração de até 80,19 Kgf e alongamento de 40,74% até o seu rompimento. No sentido 

longitudinal, apresentou resistência reduzida, suportando até 45,93Kgf, porém com maior 

capacidade de alongamento referente a 76,14% do material testado. O algodão apresentou 

resultados similares nos dois sentidos, não havendo grandes alterações entre a resistência 

média ao ser tracionado, (i.e., 49,31Kgf no sentido transversal e 51,04Kgf no sentido 

longitudinal). Assim também aconteceu com o alongamento (i.e., 15,20% no sentido 

transversal e 13,35% no sentido longitudinal). 

Em relação aos resultados apresentados pelos dois materiais, o feltro de lã no sentido 

transversal apresentou maior resistência à tração, suportando o dobro da carga suportada pelo 

tecido 100% algodão. Apresentou, ainda, maior capacidade de alongamento, resistindo por 

um tempo maior até o seu rompimento em relação ao algodão. No sentido longitudinal, o 

feltro de lã apresentou uma resistência à tração 10% menor e um alongamento 

aproximadamente cinco vezes maior que o tecido 100% algodão, além de resistir por um 

tempo maior até o seu rompimento, como indicado na Tabela 5.5. 
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Tabela 5.5 - Análise comparativa dos resultados do teste de resistência à tração e 
alongamento para o Feltro de lã e tecido 100% algodão. 

Material 

Resistência à tração (Kgf) Alongamento (%) 

Sentido 

Transversal 

Sentido 

Longitudinal 

Sentido 

Transversal 

Sentido 

Longitudinal 

Feltro de lã 80,19 45,93 40,74 76,14 

Tecido 100% algodão 49,31 51,04 15,20 13,35 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

5.1.5 Feltro de lã lavado na máquina extratora 

 

Foi eleito o feltro de lã para os processos de lavagem por ser o material foco deste trabalho. 

Os valores da força de tração e alongamento no momento de ruptura para o feltro de lã que 

passou por processo de lavagem na máquina extratora são apresentados na Tabela 5.6. 

Tabela 5.6 - Resultados dos testes de resistência à tração e alongamento do feltro de lã lavado 
na máquina extratora. 

 Sentido Transversal  Sentido Longitudinal  

Amostra Força (Kgf) Alongamento (%) Força (Kgf) Alongamento (%) 

1 100,53 46,75 49,97 86,88 

2 108,84 47,35 54,92 88,75 

3 106,36 47,82 55,34 88,75 

Média 105,24 47,31 53,41 88,13 
DP 4,26 0,53 2,99 1,08 

CV (%) 4,05 1,13 5,99 1,23 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Sentido Transversal: Os testes de resistência à tração e alongamento, conforme Tabela 5.6, 

indicaram que as cargas de tração suportadas pelo feltro de lã, no instante do seu rompimento, 

foram 100,53, 108,84, 106,36Kgf, para as amostras 1, 2 e 3, respectivamente, sendo a força 

média 105,24Kgf e o desvio padrão 4,26% (i.e., 4,05%). Em relação ao alongamento à tração, 

os testes indicaram os valores de 46,75, 47,35 e 47,82%, para as amostras 1, 2 e 3, com 

alongamento médio 47,31% e desvio padrão 0,53% (i.e., 1,13%). 
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Sentido Longitudinal: Os testes de resistência à tração e alongamento, conforme Tabela 5.6, 

indicaram que as cargas de tração suportadas pelo feltro de lã no instante do seu rompimento 

foram 49,97, 54,92 e 55,34Kgf, para as amostras 1, 2 e 3, respectivamente, com força média 

53,41Kgf e desvio padrão 2,99Kgf (i.e., 5,99%). Em relação ao alongamento à tração, os 

testes indicaram os valores de 86,88, 88,75 e 88,75% para as amostras 1, 2 e 3, 

respectivamente, com alongamento médio 88,13% e desvio padrão 1,08% (i.e.,1,23%). 

Observa-se que o feltro de lã lavado na máquina extratora apresentou maior resistência à 

tração no sentido transversal, suportando uma carga maior ao ser tracionado, e teve uma 

capacidade de alongamento da fibra menor no instante do seu rompimento. No sentido 

longitudinal, o feltro apresentou menor resistência ao ser tracionado, rompendo-se com uma 

carga de tensão menor e apresentou uma capacidade maior de alongamento. A razão da 

resistência à tração e alongamento da fibra de lã entre os sentidos longitudinal e transversal 

foi cerca de 50%. 

 

5.1.6 Feltro de lã lavado na máquina túnel 

 

Os valores da força de tração e alongamento no momento de ruptura para o feltro de lã que 

passou por processo de lavagem na máquina túnel são apresentados na Tabela 5.7. 

Tabela 5.7 - Resultados dos testes de resistência à tração e alongamento do feltro de lã lavado 
na máquina túnel. 

 Sentido Transversal  Sentido Longitudinal  

Amostra Força (Kgf) Alongamento (%) Força (Kgf) Alongamento (%) 

1 81,66 42,76 46,94 84,25 

2 76,53 44,94 46,98 89,45 

3 73,93 45,81 46,50 93,67 

Média 77,37 44,50 46,81 89,12 
DP 3,93 1,57 0,27 4,72 

CV (%) 5,09 3,53 0,57 5,29 
Fonte: Elaborada pela autora. 

Sentido Transversal: Os testes de resistência à tração e alongamento, conforme Tabela 5.7, 

indicaram que as cargas de tração suportadas pelo feltro de lã no instante do seu rompimento 

foram 81,66, 76,53, 73,93Kgf, para as amostras 1, 2 e 3, respectivamente, sendo a força média 
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77,37Kgf e o desvio padrão 3,93% (i.e., 5,09%). Em relação ao alongamento à tração, os 

testes indicaram os valores de 42,76, 44,94 e 45,81%, para as amostras 1, 2 e 3, sendo o 

alongamento médio 44,5% e o desvio padrão 1,57% (i.e., 3,53%). 

Sentido Longitudinal: Os testes de resistência à tração e alongamento, conforme Tabela 5.7, 

indicaram que as cargas de tração suportadas pelo feltro de lã, no instante do seu rompimento, 

foram 46,94, 46,98 e 46,5Kgf, para as amostras 1, 2 e 3, respectivamente, com força média 

46,81Kgf e desvio padrão 0,27Kgf (i.e., 0,57%). Em relação ao alongamento à tração, os 

testes indicaram os valores de 84,25, 89,45 e 93,67% para as amostras 1, 2 e 3, 

respectivamente, com alongamento médio 89,12% e desvio padrão 4,72% (i.e.,5,29%). 

Observa-se que o feltro de lã lavado na máquina túnel apresentou maior resistência à tração 

no sentido transversal, suportando uma carga maior ao ser tracionado. Teve uma capacidade 

de alongamento da fibra menor no instante do seu rompimento. No sentido longitudinal, o 

feltro apresentou menor resistência ao ser tracionado, rompendo-se com uma carga de tensão 

menor. Apresentou uma capacidade maior de alongamento. A razão da resistência à tração e 

alongamento da fibra de lã entre os sentidos longitudinal e transversal foi cerca de 50%. 

 

5.1.7 Feltro de lã lavado na máquina a seco 

 

Os valores da força de tração e alongamento no momento de ruptura para o feltro de lã que 

passou por processo de lavagem na máquina a seco são apresentados na Tabela 5.8. 

Tabela 5.8 - Resultados dos testes de resistência à tração e alongamento do feltro de lã lavado 
na máquina a seco. 

 Sentido Transversal  Sentido Longitudinal  

Amostra Força (Kgf) Alongamento (%) Força (Kgf) Alongamento (%) 

1 92,01 46,50 48,83 74,00 

2 95,33 50,83 51,07 78,58 

3 94,96 47,56 50,01 77,84 

Média 94,10 48,30 49,97 76,81 
DP 1,82 2,25 1,12 2,46 

CV (%) 1,93 4,67 2,24 3,2 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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Sentido Transversal: Os testes de resistência à tração e alongamento, conforme Tabela 5.8, 

indicaram que as cargas de tração suportadas pelo feltro de lã, no instante do seu rompimento, 

foram 92,01, 95,33 e 94,96Kgf, para as amostras 1, 2 e 3, respectivamente, com força média 

94,1Kgf e desvio padrão 1,82Kgf (i.e., 1,93%). Em relação ao alongamento à tração, os testes 

indicaram os valores de 46,5, 50,83 47,56% para as amostras 1, 2 e 3, respectivamente, com 

alongamento médio 48,3% e desvio padrão 2,25% (i.e., 4,67%).  

Sentido Longitudinal: Os testes de resistência à tração e alongamento, conforme Tabela 5.8, 

indicaram que as cargas de tração suportadas pelo feltro de lã, no instante do seu rompimento, 

foram 48,83, 51,07, 50,01Kgf, para as amostras 1, 2 e 3, respectivamente, com força média 

49,97Kgf e desvio padrão 1,12% (i.e., 2,24%). Em relação ao alongamento à tração, os testes 

indicaram os valores de 74, 78,58 e 77,84%, para as amostras 1, 2 e 3, com alongamento 

médio 76,81% e desvio padrão 2,46% (i.e., 3,2%). 

Observa-se que o feltro de lã lavado na máquina a seco apresentou maior resistência à tração 

no sentido transversal em relação ao sentido longitudinal, suportando uma carga maior ao ser 

tracionado. Teve uma capacidade de alongamento da fibra menor no instante do seu 

rompimento. No sentido longitudinal, o feltro apresentou menor resistência ao ser tracionado, 

rompendo-se com uma carga de tensão menor. Apresentou uma capacidade maior de 

alongamento. A razão da resistência à tração e alongamento da fibra de lã entre os sentidos 

longitudinal e transversal foi cerca de 50%. Isso possivelmente se deve ao fato de o sentido 

longitudinal corresponder ao sentido de paralelização das fibras durante o processo de 

cardagem, antes da formação do feltro (ARAÚJO; MELO E CASTRO, 1984) e (RIBEIRO; 

ANDRADE FILHO, 1987). 

Os valores médios das forças de tração e dos alongamentos para os sentidos transversal e 

longitudinal dos testes realizados no feltro de lã, sem passar por processo de lavagem (FLN) e 

passando por processo de lavagem na máquina extratora (EXT), máquina túnel (TUN) e 

máquina a seco (SEC), são apresentados nas Figuras 5.2 (a) e (b), respectivamente. 
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(a) Sentido transversal. (b) Sentido longitudinal. 
Figura 5.2 - Valores médios das forças de tração e alongamentos do Feltro de lã 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Na Figura 5.2 (a) e (b), observa-se o seguinte: 

• A força de tração no sentido transversal foi maior que aquela do sentido longitudinal 

para todos os quatro testes (FLN, EXT, TUN e SEC); 

• O alongamento no sentido transversal foi menor que o sentido longitudinal para 

todos os quatro testes (FLN, EXT, TUN e SEC); 

• Para o sentido transversal o feltro de lã lavado na máquina extratora (EXT) 

apresentou maiores valores da força de tração, comparado aos valores dos testes 

(FLN, TUN e SEC). A diferença entre os valores da força de tração obtidos nos 

processos de lavagem com a máquina extratora (EXT) e a máquina a seco (SEC) foi 

pequena devido a esses processos serem similares, apenas se diferenciando pelo 

fluido de lavagem.  

• No sentido longitudinal todos os testes com o feltro de lã (FLN, EXT, TUN e SEC) 

apresentaram valores aproximados sem diferença significativa para a força de tração 

e o alongamento. A justificativa é a menor resistência nesse sentido, conforme 

explicado anteriormente (ARAÚJO; MELO E CASTRO, 1984) e (RIBEIRO; 

ANDRADE FILHO, 1987). 

 

5.2 Resistência ao rasgo 

 

O teste de resistência ao rasgo avaliou a resistência dos corpos de prova quando submetidos a 

forças de cisalhamento nos sentidos transversal e longitudinal com medições das forças. A 

incerteza máxima da força adotada foi ±0,23% do valor indicado pelo instrumento. Uma 
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análise estatística foi realizada com apresentação do desvio padrão "DP" e do coeficiente de 

variação "CV" (i.e., desvio padrão relativo) definido pelas Eqs. 5.1 e 5.2.   

Os testes de "CARACTERIZAÇÃO ANTES DE LAVAR" foram: 

• Feltro de lã (Seção 5.2.1); 

• Feltro Sintético (Seção 5.2.2); 

• Algodão 100% (Seção 5.2.3); 

• Tecido Misto composto por 67% algodão / 33% poliéster (Seção 5.2.4). 

Os testes de "CARACTERIZAÇÃO DEPOIS DE LAVAR" foram: 

• Feltro de lã lavado na máquina extratora (Seção 5.2.5); 

• Feltro de lã lavado na máquina túnel (Seção 5.2.6); 

• Feltro de lã lavado na máquina a seco (Seção 5.2.7). 

 

5.2.1 Feltro de lã 

 

Os valores da força máxima verificada no intervalo de 50 a 75mm do comprimento do rasgo 

para o feltro de lã são apresentados na Tabela 5.9. 

Tabela 5.9 - Resultados dos testes de resistência ao rasgo do feltro de lã. 

 Sentido Transversal  Sentido Longitudinal  

Amostra Força (Kgf) Força (Kgf) 

1 7,02 3,35 

2 7,02 3,11 

3 7,02 3,68 

Média 7,02 3,38 

DP 0 0,29 

CV (%) 0 3,11 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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Sentido Transversal: Os testes de resistência ao rasgo, conforme Tabela 5.9, indicaram que 

as cargas máximas suportadas pelo feltro de lã no intervalo de 50 a 75mm do comprimento do 

rasgo, foram iguais a 7,02Kgf para todas as três amostras, sendo a força média 7,02Kgf e não 

havendo, portanto, desvio padrão.  

Sentido Longitudinal: Os testes de resistência ao rasgo, conforme Tabela 5.9, indicaram que 

as cargas máximas suportadas pelo feltro de lã no intervalo de 50 a 75mm do comprimento do 

rasgo, foram iguais 3,35, 3,11 e 3,68Kgf  para as amostras 1, 2 e 3, respectivamente, com 

força média 3,38Kgf e desvio padrão 0,29Kgf (i.e., 3,11%). 

Para esse teste, o feltro de lã apresentou o mesmo comportamento do teste de resistência à 

tração e alongamento, em que um sentido apresentou maior resistência. O sentido longitudinal 

apresentou uma redução da resistência de 50% em relação ao sentido transversal. A 

justificativa é a mesma explicada na seção anterior. 

  

5.2.2 Feltro sintético 100% poliéster  

 

Os valores da força máxima verificada no intervalo de 50 a 75mm do comprimento do rasgo 

para o feltro sintético 100% poliéster (sem passar por nenhum processo de lavagem) são 

apresentados na Tabela 5.10. 

Tabela 5.10 - Resultados dos testes de resistência ao rasgo do feltro sintético 100% poliéster. 

 Sentido Transversal  Sentido Longitudinal  

Amostra Força (Kgf) Força (Kgf) 

1 12,49 11,28 

2 12,72 10,10 

3 12,27 9,46 

Média 12,49 10,28 

DP 0,22 0,92 

CV (%) 1,79 8,98 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Sentido Transversal: Os testes de resistência ao rasgo, conforme Tabela 5.10, indicaram que 

as cargas máximas suportadas pelo feltro sintético 100 % poliéster, no intervalo de 50 a 75% 

do comprimento do rasgo, foram iguais 12,49, 12,72 e 12,27Kgf para as amostras 1, 2 e 3, 

respectivamente, com força média 12,49Kgf e desvio padrão 0,22Kgf (i.e., 1,79%). 

Sentido Longitudinal: Os testes de resistência ao rasgo, conforme Tabela 5.10, indicaram 

que as cargas máximas suportadas pelo feltro sintético 100 % poliéster, no intervalo de 50 a 

75% do comprimento do rasgo, foram iguais 11,28, 10,1 e 9,46Kgf para as amostras 1, 2 e 3, 

respectivamente, com força média 10,28Kgf e desvio padrão 0,92Kgf (i.e., 8,98%). 

Para esse teste, o feltro sintético apresentou comportamento similar ao teste de resistência à 

tração e alongamento, indicando um valor 20% maior para o sentido transversal.  

 

5.2.3 Tecido 100% Algodão 

 

Os valores da força máxima verificada no intervalo de 50 a 75% do comprimento do rasgo 

para o tecido 100% algodão (sem passar por nenhum processo de lavagem) são apresentados 

na Tabela 5.11. 

Tabela 5.11 - Resultados dos testes de resistência ao rasgo do algodão 100%. 

 Sentido Transversal (Trama) Sentido Longitudinal (Urdume) 

Amostra Força (Kgf) Força (Kgf) 

1 1,85 1,68 

2 2,02 1,88 

3 2,31 1,73 

Média 2,06 1,77 

DP 0,23 0,10 

CV (%) 11,27 5,92 
Fonte: Elaborada pela autora.  

Sentido Transversal (Trama): Os testes de resistência ao rasgo, conforme Tabela 5.11, 

indicaram que as cargas máximas suportadas pelo tecido 100% algodão, no intervalo de 50 a 

75% do comprimento do rasgo, foram iguais 1,85, 2,02 e 2,31Kgf para as amostras 1, 2 e 3, 

respectivamente, com força média 2,06Kgf e desvio padrão 0,23Kgf (i.e., 11,27%). 
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Sentido Longitudinal (Urdume): Os testes de resistência ao rasgo, conforme Tabela 5.11, 

indicaram que as cargas máximas suportadas pelo tecido 100% algodão, no intervalo de 50 a 

75% do comprimento do rasgo, foram iguais 1,68, 1,88 e 1,73Kgf para as amostras 1, 2 e 3, 

respectivamente, com força média 1,77Kgf e desvio padrão 0,10Kgf (i.e., 5,92%). 

O feltro de lã, no sentido transversal, apresentou uma carga superior a três vezes à carga do 

tecido 100% algodão, mostrando ser mais resistente ao rasgo. No sentido longitudinal (i.e., 

urdume), o feltro de lã apresentou uma resistência ao rasgo cerca de duas vezes àquela do 

algodão 100%. Os dados comparativos do teste de rasgo para o feltro de lã e tecido 100% 

algodão são apresentados a seguir na Tabela 5.12. 

Tabela 5.12 - Análise comparativa dos resultados do teste de resistência ao rasgo. 

Valores médios da força para o feltro de lã e tecido 100% algodão 

 Transversal (Trama) Longitudinal (Urdume) 

Feltro de lã 7,02 Kgf 3,38 Kgf 

Tecido 100% Algodão 2,06 Kgf 1,77Kgf 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

No teste de tração e alongamento do tecido 100% algodão, a resistência foi praticamente igual 

nos dois sentidos, embora levemente maior no sentido longitudinal "urdume". No teste de 

rasgo, a resistência maior ocorreu no sentido transversal "trama". Isso se deve ao fato de as 

fibras no sentido "urdume" serem compostas por fios mais torcidos, o que aumenta o diâmetro 

deles e, consequentemente, a resistência da fibra.  

 

5.2.4 Tecido misto (67% Algodão, 33% Poliéster) 

 

Para efeito de comparação, os valores da força de cisalhamento do teste de rasgo para o tecido 

misto (algodão 67%, poliéter 33%), sem passar por nenhum processo de lavagem, para os 

sentidos "transversal - trama" e "longitudinal - urdume", são apresentados na Tabela 5.13. 

Esses valores foram disponibilizados pela empresa CEDRO Têxtil. 
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Tabela 5.13 - Resultados dos testes de resistência ao rasgo para o tecido misto (67% algodão 
/ 33% poliéster). 

Sentido Transversal (Trama) Sentido Longitudinal (Urdume) 

Força (Kgf) Força (Kgf) 

1,74 3,55 

Fonte: Elaborada pela autora. 

O tecido misto (67% algodão / 33% poliéster) no sentido longitudinal (urdume) apresentou 

uma carga duas vezes maior que a carga do sentido transversal (trama). Os dados 

comparativos do teste de rasgo para o feltro de lã e tecido misto (67% algodão / 33% 

poliéster) são apresentados na Tabela 5.14. 

Tabela 5.14 - Análise comparativa dos resultados do teste de resistência ao rasgo 

Valores médios da força para o Feltro de lã e tecido 67% algodão 33% poliéster 

 Transversal (Trama) Longitudinal (Urdume) 

Feltro de lã 7,02 Kgf 3,38 Kgf 

Tecido 67% algodão 33% poliéster 1,74 3,55 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Para ambos os testes de "tração e alongamento" e "resistência ao rasgo", realizados no tecido 

misto (67% algodão / 33% poliéster), as maiores forças ocorrerem no sentido longitudinal 

(urdume). Isso se deve ao fato de o tecido misto ter na sua composição o poliéster, que faz 

aumentar a resistência no sentido longitudinal (urdume). 

Os valores médios das forças de cisalhamento para os sentidos transversal e longitudinal são 

apresentados na Figura 5.3. As abreviações dos materiais são designadas pelas seguintes 

abreviações: feltro de lã (FLN); feltro sintético (FSI); algodão 100% (ALG100); mistura 67% 

algodão / 33% poliéster (ALG67). 
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Figura 5.3 - Valores médios das forças dos testes resistência ao rasgo 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Na Figura 5.3, observa-se o seguinte: 

 
• Para ambos os sentidos, o feltro sintético apresentou os maiores valores da força de 

cisalhamento em relação ao feltro de lã (FLN), tecido 100% algodão (ALG100), e 

tecido misto (67% algodão / 33% poliéster, ALG67); 

• No sentido transversal, o feltro de lã (FLN) apresentou maior valor de resistência, 

comparado ao tecido 100% algodão (ALG100) e ao tecido misto (67% algodão / 33% 

poliéster); 

• No sentido longitudinal, o feltro de lã (FLN) apresentou maior valor de resistência, 

comparado ao tecido 100% algodão (ALG100), e valor praticamente igual ao tecido 

misto (67% algodão / 33% poliéster). 

 

5.2.5 Feltro de lã lavado na máquina extratora 

 

Os valores da força máxima verificada no intervalo de 50 a 75% do comprimento do rasgo, 

para o feltro de lã que passou por processo de lavagem na máquina extratora, são 

apresentados na Tabela 5.15. 
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Tabela 5.15 - Resultados dos testes de resistência ao rasgo do feltro de lã lavado na máquina 
extratora. 

 Sentido  Transversal  Sentido Longitudinal  

Amostra Força (Kgf) Força (Kgf) 

1 7,44 4,06 

2 6,96 4,00 

3 -------- 3,79 

Média 7,20 3,95 
DP 0,33 0,14 

CV (%) 4,65 3,64 
Fonte: Elaborada pela autora. 

Sentido Transversal: Os testes de resistência ao rasgo, conforme Tabela 5.15, indicaram que 

as cargas máximas suportadas pelo feltro de lã, no intervalo de 50 a 75% do comprimento do 

rasgo, foram iguais 7,44 e 6,96Kgf para as amostras 1 e 2, respectivamente, sendo a força 

média 7,2Kgf e o desvio padrão 0,33Kgf (i.e., 4,65%). 

Sentido Longitudinal: Os testes de resistência ao rasgo, conforme Tabela 5.15, indicaram 

que as cargas máximas suportadas pelo feltro de lã, no instante do início do rasgo, foram 

iguais 4,06, 4,00 e 3,79Kgf para as amostras 1, 2 e 3, respectivamente, sendo a força média 

3,95Kgf e o desvio padrão 0,14Kgf (i.e., 3,64%). 

 

5.2.6 Feltro de lã lavado na máquina túnel 

 

Os valores da força máxima verificada no intervalo de 50 a 75% do comprimento do rasgo, 

para o feltro de lã que passou por processo de lavagem na máquina túnel, são apresentados na 

Tabela 5.16. 
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Tabela 5.16 - Resultados dos testes de resistência ao rasgo do Feltro de lã lavado na máquina 
túnel. 

 Sentido Transversal  Sentido Longitudinal  

Amostra Força (Kgf) Força (Kgf) 

1 3,99 6,59 

2 3,99 6,59 

Média 3,99 6,59 

DP 0 0 

CV (%) 0 0 
Fonte: Elaborada pela autora. 

Sentido Transversal: Os testes de resistência ao rasgo, conforme Tabela 5.16, indicaram que 

as cargas máximas suportadas pelo feltro de lã, no intervalo de 50 a 75% do comprimento do 

rasgo, foram iguais a 3,99Kgf para ambas as amostras, sendo a força média 3,99Kgf, não 

havendo, portanto, desvio padrão. 

Sentido Longitudinal: Os testes de resistência ao rasgo, conforme Tabela 5.16, indicaram 

que as cargas máximas suportadas pelo feltro de lã, no intervalo de 50 a 75% do comprimento 

do rasgo, foram iguais a 6,59Kgf para ambas as amostras, sendo a força média 6,59Kgf não 

havendo, portanto, desvio padrão. 

 

5.2.7 Feltro de lã lavado na máquina a seco 

 

Os valores da força, no momento do início do rasgo, para o Feltro de lã que passou por 

processo de lavagem na máquina a seco, são apresentados na Tabela 5.17. 
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Tabela 5.17 - Resultados dos testes de resistência ao rasgo do feltro de lã lavado na máquina 
a seco. 

 Sentido Transversal  Sentido Longitudinal  

Amostra Força (Kgf) Força (Kgf) 

1 7,96 3,59 

2 6,18 5,76 

3 7,14 7,85 

Média 7,10 5,73 

DP 0,89 2,13 

CV (%) 12,55 37,11 
Fonte: Elaborada pela autora. 

Sentido Transversal: Os testes de resistência ao rasgo, conforme Tabela 5.17, indicaram que 

as cargas máximas suportadas pelo feltro de lã no intervalo de 50 a 75% do comprimento do 

rasgo, foram iguais a 7,96 6,18 e 7,14Kgf para as amostras 1, 2 e 3, respectivamente, com 

força média 7,10Kgf e desvio padrão 0,89Kgf (i.e., 12,55%). 

Sentido Longitudinal: Os testes de resistência ao rasgo, conforme Tabela 5.17, indicaram 

que as cargas máximas suportadas pelo feltro de lã no intervalo de 50 a 75% do comprimento 

do rasgo, foram iguais a 3,59, 5,76 e 7,85Kgf para as amostras 1, 2 e 3, respectivamente, 

sendo a força média 5,73Kgf e o desvio padrão 2,13Kgf (i.e., 37,11%). 

Os valores médios das forças de cisalhamento para os sentidos transversal e longitudinal dos 

testes realizados no feltro de lã, sem passar por processo de lavagem (FLN) e passando por 

processo de lavagem na máquina extratora (EXT), máquina túnel (TUN) e máquina a seco 

(SEC), são apresentados na Figura 5.4. 
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Figura 5.4 - Valores médios das forças dos testes resistência ao rasgo. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Observa-se na Figura 5.4: 

• A força de cisalhamento no sentido transversal foi maior que aquela do sentido 

longitudinal para todos os testes (FLN, EXT e SEC), exceto o teste com lavagem ma 

máquina do tipo túnel (TUN); 

• Para o sentido transversal, os feltros de lã sem lavar (FLN), lavado na máquina 

extratora (EXT), e lavado na máquina a seco (SEC), apresentaram valores da força de 

cisalhamento praticamente iguais. O feltro de lã lavado na máquina tipo túnel (TUN) 

apresentou o menor valor da força de cisalhamento. Isso ocorreu devido a esse 

processo de lavagem ser diferente das outras duas máquinas e também ser mais 

agressivo, o que acarreta uma descompactação das fibras com consequente perda de 

resistência. 

• No sentido longitudinal, o feltro de lã sem lavagem apresentou valor mais baixo da 

força de cisalhamento. O feltro lavado na máquina do tipo túnel (TUN) apresentou o 

maior valor de resistência, seguido do processo de lavagem na máquina a seco (SEC) 

e, posteriormente, do processo de lavagem na máquina extratora (EXT).  

 

5.3 Esgarçamento 

 

O teste de esgarçamento avaliou os esgarçamentos, (i.e., deformações) máximos, medidos em 

milímetros, na região da costura realizada na linha central dos corpos de prova quando eles 

foram submetidos a uma força de tração de 8, 12 ou 18Kgf/cm2, para as faixas de gramatura 
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de 100 a 150, 150 a 300 e maior que 300g/m2, respectivamente, conforme ABNT 9925.  Os 

testes foram realizados em corpos de prova posicionados no sentido transversal (i.e., sentido 

da largura, trama) e no sentido longitudinal (i.e. sentido do comprimento, urdume). A 

incerteza máxima da medição esteve dentro ±0,1mm. Uma análise estatística foi realizada, 

com apresentação do desvio padrão "DP" e do coeficiente de variação "CV" (i.e., desvio 

padrão relativo), definido pelas Eqs. 5.1 e 5.2.   

Os testes de "CARACTERIZAÇÃO ANTES DE LAVAR" foram: 

• Feltro de lã (Seção 5.3.1); 

• Feltro Sintético (Seção 5.3.2); 

• Algodão 100% (Seção 5.3.3); 

• Tecido Misto composto por 67% algodão / 33% poliéster (Seção 5.3.4). 

Os testes de "CARACTERIZAÇÃO DEPOIS DE LAVAR" foram: 

• Feltro de lã lavado na máquina extratora (Seção 5.3.5); 

• Feltro de lã lavado na máquina túnel (Seção 5.3.6); 

• Feltro de lã lavado na máquina a seco (Seção 5.3.7). 

5.3.1 Feltro de lã 

Os valores do esgarçamento para o feltro de lã são apresentados na Tabela 5.18. 

Tabela 5.18 - Resultados dos testes de esgarçamento do feltro de lã. 

 Sentido Transversal  Sentido Longitudinal  

Amostra Esgarçamento (mm) Esgarçamento (mm) 

1 3,10 2,63 

2 2,93 2,76 

3 3,16 3,05 

Média 3,06 2,81 
DP 0,12 0,22 

CV (%) 3,89 7,64 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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Sentido Transversal: Os testes de esgarçamento, conforme Tabela 5.18, indicaram que os 

esgarçamentos do feltro de lã foram iguais a 3,10, 2,93 e 3,16mm para as amostras 1, 2 e 3, 

respectivamente, alcançando o valor médio de 3,06mm e desvio padrão de 0,12mm (i.e., 

3,89%).  

Sentido Longitudinal: Os testes de esgarçamento, conforme Tabela 5.18, indicaram que os 

esgarçamentos do Feltro de lã foram iguais 2,63, 2,76 e 3,05mm para as amostras 1, 2 e 3, 

respectivamente, alcançando o valor médio de 2,81mm e desvio padrão de 0,22mm (i.e., 

7,64%). 

 

5.3.2 Feltro sintético 

 

Os valores do esgarçamento para o feltro de sintético (sem passar por nenhum processo de 

lavagem) são apresentados na Tabela 5.19. 

Tabela 5.19 - Resultados dos testes de esgarçamento do feltro sintético. 

 Sentido Transversal  Sentido Longitudinal  

Amostra Esgarçamento (mm) Esgarçamento (mm) 

1 2,39 2,25 

2 2,45 2,15 

3 2,40 2,28 

Média 2,41 2,23 
DP 0,03 0,07 

CV (%) 1,33 3,06 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Sentido Transversal: Os testes de esgarçamento, conforme Tabela 5.19, indicaram que os 

esgarçamentos do feltro sintético foram iguais a 2,39, 2,45 e 2,40mm para as amostras 1, 2 e 

3, respectivamente, alcançando o valor médio de 2,41mm e desvio padrão de 0,03mm (i.e., 

1,33%).  

Sentido Longitudinal: Os testes de esgarçamento, conforme Tabela 5.19, indicaram que os 

esgarçamentos do feltro sintético foram iguais a 2,25, 2,15 e 2,28mm para as amostras 1, 2 e 
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3, respectivamente, alcançando o valor médio de 2,23mm e desvio padrão de 0,07mm (i.e., 

3,06%). 

 

5.3.3 Tecido 100% Algodão 

 

Os valores do esgarçamento para o tecido 100% algodão (sem passar por qualquer processo 

de lavagem) são apresentados na Tabela 5.20. 

Tabela 5.20 - Resultados dos testes de esgarçamento do tecido 100% algodão. 

Sentido Transversal (trama) Sentido Longitudinal (urdume) 

Esgarçamento (mm) Esgarçamento (mm) 

2,00 2,16 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

5.3.4 Tecido misto (67% Algodão, 33% Poliéster) 

 

Os valores do esgarçamento para o tecido misto (sem passar por qualquer processo de 

lavagem) são apresentados na Tabela 5.21. 

Tabela 5.21 - Resultados dos testes de esgarçamento do tecido misto. 

Sentido Transversal (trama) Sentido Longitudinal (urdume) 

Esgarçamento (mm) Esgarçamento (mm) 

2,00 2,26 
Fonte: Elaborada pela autora. 

Os valores médios dos esgarçamentos para os sentidos transversal e longitudinal são 

apresentados na Figura 5.5. As abreviações dos materiais são designadas pelas seguintes 

abreviações: feltro de lã (FLN); feltro sintético (FSI); algodão 100% (ALG100); mistura 67% 

algodão / 33% poliéster (ALG67). 
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Figura 5.5 - Valores médios do esgarçamento das amostras não lavadas. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 
Na Figura 5.5, observa-se o seguinte: 

 
• Para todos os materiais, verificou-se que os valores do esgarçamento nos dois 

sentidos apresentaram pequenas diferenças; 

• Comparando os valores do esgarçamento nos dois sentidos: (i) o esgarçamento no 

feltro de lã (FLN) no sentido transversal foi superior ao valor do feltro sintético 

(FSI), aos valores do tecido 100% algodão (ALG100) e do tecido misto (67% 

algodão / 33% poliéster - ALG67); (ii) o esgarçamento do feltro de lã (FLN) no 

sentido longitudinal também apresentou valor levemente superior aos demais 

materiais;   

• Em ambos os sentidos, o feltro de lã (FLN) apresentou maior valor de esgarçamento 

comparado aos outros tecidos.   

   

5.3.5 Feltro de lã lavado na máquina extratora 

 

Os valores do esgarçamento para o feltro de lã lavado na máquina extratora são apresentados 

na Tabela 5.22. 
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Tabela 5.22 - Resultados dos testes de esgarçamento do feltro de lã lavado na máquina 
extratora. 

 Sentido Transversal  Sentido Longitudinal  

Amostra Esgarçamento (mm) Esgarçamento (mm) 

1 2,01 2,40 

2 2,09 2,25 

3 1,98 2,36 

Média 2,03 2,34 
DP 0,06 0,08 

CV (%) 2,81 3,32 
Fonte: Elaborada pela autora. 

Sentido Transversal: Os testes de esgarçamento, conforme Tabela 5.22, indicaram que os 

esgarçamentos do feltro de lã lavado na máquina extratora foram iguais a 2,01, 2,09 e 1,98mm 

para as amostras 1, 2 e 3, respectivamente, alcançando o valor médio de 2,03mm e desvio 

padrão de 0,06mm (i.e., 2,81%).  

Sentido Longitudinal: Os testes de esgarçamento, conforme Tabela 5.22, indicaram que os 

esgarçamentos do feltro de lã lavado na máquina foram iguais a 2,40, 2,25 e 2,36mm para as 

amostras 1, 2 e 3, respectivamente alcançando o valor médio de 2,34mm e desvio padrão de 

0,08mm (i.e., 3,32%). 

 

5.3.6 Feltro de lã lavado na máquina túnel 

 

Os valores do esgarçamento para o feltro de lã lavado na máquina do tipo túnel são 

apresentados na Tabela 5.23. 
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Tabela 5.23 - Resultados dos testes de esgarçamento do Feltro de lã lavado na máquina túnel. 

 Sentido Transversal  Sentido Longitudinal  

Amostra Esgarçamento (mm) Esgarçamento (mm) 

1 2,07 2,26 

2 2,00 2,39 

3 2,15 2,41 

Média 2,07 2,35 
DP 0,08 0,08 

CV (%) 3,62 3,46 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Sentido Transversal: Os testes de esgarçamento, conforme Tabela 5.23, indicaram que os 

esgarçamentos do feltro de lã lavado na máquina do tipo túnel foram iguais a 2,07, 2,00 e 

2,15mm para as amostras 1, 2 e 3, respectivamente, alcançando o valor médio de 2,07mm e 

desvio padrão de 0,08mm (i.e., 3,62%).  

Sentido Longitudinal: Os testes de esgarçamento, conforme Tabela 5.23, indicaram que os 

esgarçamentos do feltro de lã lavado na máquina do tipo túnel foram iguais a 2,26, 2,39 e 

2,41mm para as amostras 1, 2 e 3, respectivamente, alcançando o valor médio de 2,35mm e 

desvio padrão de 0,08mm (i.e., 3,46%). 

 

5.3.7 Feltro de lã lavado na máquina a seco 

 

Os valores do esgarçamento para o feltro de lã que passou por processo de lavagem na 

máquina a seco são apresentados na Tabela 5.24. 
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Tabela 5.24 - Resultados dos testes de resistência ao rasgo do feltro de lã lavado na máquina 
a seco. 

 Sentido Transversal  Sentido Longitudinal  

Amostra Força (Kgf) Força (Kgf) 

1 2,06 2,25 

2 2,10 2,18 

3 2,05 2,2 

Média 2,07 2,21 
DP 0,03 0,04 

CV (%) 1,28 1,63 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Sentido Transversal: Os testes de esgarçamento, conforme Tabela 5.24, indicaram que os 

esgarçamentos do feltro de lã lavado na máquina a seco foram iguais a 2,06, 2,10 e 2,05mm 

para as amostras 1, 2 e 3, respectivamente, alcançando o valor médio de 2,07mm e desvio 

padrão de 0,03mm (i.e., 1,28%).  

Sentido Longitudinal: Os testes de esgarçamento, conforme Tabela 5.24, indicaram que os 

esgarçamentos do feltro de lã lavado na máquina a seco foram iguais a 2,25, 2,18 e 2,2mm 

para as amostras 1, 2 e 3, respectivamente, alcançando o valor médio de 2,21mm e desvio 

padrão de 0,04mm (i.e., 1,63%). 

Os valores médios dos esgarçamentos para os sentidos transversal e longitudinal dos testes 

realizados no feltro de lã, sem passar por processo de lavagem (FLN) e passando por processo 

de lavagem na máquina extratora (EXT), máquina túnel (TUN) e máquina a seco (SEC), são 

apresentados na Figura 5.6. 
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Figura 5.6 - Valores médios dos esgarçamentos.  

Fonte: Elaborada pela autora. 

Observa-se na Figura 5.6: 

• Para os feltros, sem passar por processo de lavagem (FLN) e para todos os tipos de 

lavagem, verificou-se que os valores do esgarçamento nos dois sentidos apresentaram 

pequenas diferenças; 

• O esgarçamento no sentido longitudinal foi maior que aquele do sentido longitudinal 

para todos os testes de lavagem (EXT, TUN e SEC); 

• Em ambos os sentidos, o feltro de lã, sem passar por processo de lavagem (FLN), 

apresentou maiores valores de esgarçamento, comparado aos outros três testes do 

feltro de lã que sofreram processos de lavagem (i.e., EXT, TUN e SEC); 

• Em ambos os sentidos, os valores dos esgarçamentos dos testes referentes aos 

processos de lavagem do feltro de lã (EXT, TUN e SEC) apresentaram praticamente 

os mesmos valores. 

 

5.4 Abrasão  

 

O teste de abrasão foi realizado apenas para o feltro de lã sem passar por processo de 

lavagem. Os resultados mostraram que foi necessário um número de ciclos superior a 2500 

para romper ou perfurar o feltro de lã. Logo, pode-se concluir que o feltro de lã apresenta 

grande resistência à abrasão. 
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5.5 Gramatura  

 

Os testes de "CARACTERIZAÇÃO ANTES DE LAVAR" foram: gramaturas do feltro de 

lã (FLN), do feltro sintético (FSI), tecido 100% algodão e do tecido misto (67% algodão / 

33% poliéster - ALG67). 

As incertezas dos valores das gramaturas dos testes realizados no feltro de lã (FLN) e feltro 

sintético (FSI) foram ±0,015g/m2. As incertezas das gramaturas do tecido 100% algodão 

(ALG100) e do tecido misto (67% algodão / 33% poliéster - ALG67) foram ±5%. Os valores 

são apresentados na Tabela 5.25. 

 

Tabela 5.25 - Resultados das gramaturas dos materiais não lavados. 

Gramatura (g/m²) 

Feltro de lã 671,8 

Feltro de Lã Sintética 306,4 

Tecido 100% algodão 170 

Tecido misto (67% algodão / 33% poliéster) 125 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Os valores das gramaturas obtidos dos testes realizados com o feltro de lã (FLN), feltro 

sintético (FSI), tecido 100% algodão e tecido misto (67% algodão / 33% poliéster - ALG67) 

são apresentados na Figura 5.7.  

 

 
Figura 5.7 - Gramaturas dos diferentes materiais. 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Na Figura 5.7, verifica-se o seguinte: 

• O feltro de lã possui a maior gramatura de todos os materiais analisados; 

• A gramatura do feltro de lã (FLN) é cerca de duas vezes maior que a do feltro 

sintético, quatro vezes maior que a do tecido 100% algodão (ALG100) e cerca de 

cinco vezes maior que o tecido misto (67% algodão / 33% poliéster - ALG67). 

Os testes de "CARACTERIZAÇÃO DEPOIS DE LAVAR" foram: feltro de lã que passou 

por processo de lavagem na máquina extratora (EXT), feltro de lã que passou por processo de 

lavagem na máquina túnel (TUN) e feltro de lã que passou por processo de lavagem na 

máquina a seco (SEC). Os valores são apresentados na Tabela 5.26. 

 

Tabela 5.26 - Resultados das gramaturas dos materiais lavados. 

Gramatura (g/m²) 

Feltro de lã Lavagem Extratora 717,5 

Feltro de lã Lavagem Túnel 777,3 

Feltro de lã Lavagem a Seco 634,3 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Os valores das gramaturas obtidos dos testes realizados na amostra de feltro de lã (FLN), e 

nas amostras de feltros de lã que passaram por processos de lavagem nas máquinas extratora 

(EXT), túnel (TUN) e a seco (SEC), são apresentados na Figura 5.8.  

 

Figura 5.8 - Valores das gramaturas do Feltro de lã 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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Observa-se na Figura 5.8 o seguinte: 

• Uma comparação das amostras de feltro de lã lavadas em diferentes máquinas apontou 

uma maior gramatura para a amostra lavada na máquina do tipo túnel, seguida da 

amostra lavada na máquina extratora (EXT). A máquina a seco apresentou menor 

valor, provavelmente, devido a uma maior contratação das fibras. Apesar de isso ter 

gerado aumento da densidade, também pode ter causado uma redução maior da 

espessura que impactou na redução da gramatura. 

 

5.6 Pilling 

  

Os testes de "CARACTERIZAÇÃO ANTES DE LAVAR" foram: pilling do feltro de lã 

(FLN), do feltro sintético (FSI), do tecido 100% algodão e do tecido misto (67% algodão / 

33% poliéster - ALG67). Os testes são apresentados na Tabela 5.27. 

 

Tabela 5.27 - Resultados do pilling para os vários materiais. 

CICLO RUBS* FLN FSI ALG100 ALG67 

1º 125 4 4 4 4 

2º 500 3 3 4 3 

3º 1000 2 2 3 2 

4º 2000 2 2 3 2 

5º 5000 1 1 2 1 

6º 7000 1 1 1 1 
Fonte: Elaborada pela autora. 

* Um RUB é uma revolução. Um ciclo é composto por 16 RUBS (revoluções) que formam 

uma figura completa de Lissajou, conforme descrito na seção 4.2.6. 

Os valores dos pillings obtidos dos testes realizados com o feltro de lã (FLN), feltro sintético 

(FSI), tecido 100% algodão e tecido misto (67% algodão / 33% poliéster - ALG67) são 

apresentados na Figura 5.9.  



 

- 195 - 
 

 
Figura 5.9 - Pilling dos diferentes materiais. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 
Observa-se na Figura 5.9 o seguinte: 

• Para o 1° ciclo, todos os materiais se comportaram de modo similar, obtendo grau 4 

(pilling leve); 

• Para os demais ciclos, o tecido 100% algodão (ALG100) obteve os maiores graus de 

pilling, enquanto os outros materiais tiveram comportamento similar. No teste de 

esgarçamento, o tecido 100% algodão apresentou os menores valores, conforme 

Figura 5.5, o que está coerente com os maiores graus de pilling do material. 

Os testes de "CARACTERIZAÇÃO DEPOIS DE LAVAR": feltro de lã (FLN), e amostras 

de feltros de lã que passaram por processos de lavagem nas máquinas extratora (EXT), túnel 

(TUN) e a seco (SEC) são apresentados na Tabela 5.28. 

Tabela 5.28 - Resultados do pilling para os vários materiais. 

CICLO RUBS* EXT TUN SEC 

1º 125 4 4 4 

2º 500 3 3 4 

3º 1000 3 3 3 

4º 2000 2 2 2 

5º 5000 1 1 1 

6º 7000 1 1 1 
 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Os valores dos testes de pilling realizados no feltro de lã (FLN) sem passar por processo de 

lavagem, feltro de lã que passou por processo de lavagem na máquina extratora (EXT), feltro 

de lã que passou por processo de lavagem na máquina túnel (TUN) e feltro de lã que passou 

por processo de lavagem na máquina a seco (SEC) são apresentados na Figura 5.10. 

 

Figura 5.10 - Valores do pilling para os testes com o feltro de lã. 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Observa-se na Figura 5.10 o seguinte: 

• Para o 1° ciclo, todos os materiais se comportaram de forma similar, obtendo grau 4 

(pilling leve); 

• Para o 2° ciclo, todos os materiais se comportaram de forma similar, obtendo grau 3 

(pilling moderado), exceto o feltro de lã lavado na máquina a seco (SEC), que obteve 

o grau 4 (pilling leve); 

• Para o 3° ciclo, o feltro de lã sem lavar (FLN) obteve grau 2, (significando pilling 

severo), enquanto os demais obtiveram grau 3 (pilling moderado); 

• Para o 4° ciclo, todos os materiais apresentaram comportamento similar, obtendo grau 

2 (pilling severo); 

• Para o 5° e 6° ciclos, todos os materiais apresentaram comportamento similar, obtendo 

grau 1 (pilling muito severo). 
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5.7 Teste de inflamabilidade 

 

Os testes de "CARACTERIZAÇÃO ANTES DE LAVAR" foram: inflamabilidade do feltro 

de lã (FLN) e do feltro sintético (FSI). Os valores dos comprimentos de carbonização 

referente aos testes de inflamabilidade realizados nos corpos de prova são apresentados na 

Tabela 5.29. 

Tabela 5.29 - Resultados dos comprimentos de carbonização do teste de inflamabilidade. 

Amostras Medidas em mm 

FLN FSI 

Amostra 1 60 161 

Amostra 2 72 145 

Amostra 3 56 138 

Média 64 148 
Fonte: Elaborada pela autora. 

As amostras de feltro de lã (FLN) e de feltro sintético (FSI), mostrando a carbonização e os 

valores medidos, são apresentadas na Figura 5.11 (a) e (b), respectivamente. 

  

(a) Feltro de lã (FLN)            (b) Feltro Sintético 
Figura 5.11 - Fotos do teste de inflamabilidade mostrando os comprimentos de 

carbonização. 
Fonte: Arquivo fotográfico da autora. 
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Os testes de "CARACTERIZAÇÃO DEPOIS DE LAVAR" foram: feltro de lã (FLN) e as 

amostras de feltros de lã que passaram por processos de lavagem nas máquinas extratora 

(EXT), túnel (TUN) e a seco (SEC). Os valores dos comprimentos de carbonização são 

apresentados na Tabela 5.30. 

 
Tabela 5.30 - Resultados dos comprimentos de carbonização do teste de inflamabilidade. 

 Medidas em mm 

Amostras EXT TUN SEC 

Amostra 1 81 55 63 

Amostra 2 86 57 96 

Amostra 3 72 52 75 

Média 80 55 78 
Fonte: Elaborada pela autora. 

Para efeito de comparação, os valores médios dos comprimentos de carbonização, referentes 

aos testes realizados nas amostras de feltro de lã sem passar por processo de lavagem (FLN), 

feltros de lã que passaram por processos de lavagem nas máquinas extratora (EXT), túnel 

(TUN) e a seco (SEC), e feltro sintético são apresentados na Figura 5.12.  

 

 
Figura 5.12 - Valores dos comprimentos de carbonização referente aos testes de 

inflamabilidade. 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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Nas Figuras 5.11 e 5.12, observa-se o seguinte referente ao comprimento de carbonização: 

• O feltro de lã (FLN) apresentou valores bem abaixo daqueles obtidos com o feltro 

sintético (FSI). Este último queimou totalmente, conforme mostrado na Figura 5.11 

(b); 

•  Os valores do feltro de lã não lavado (FLN) e os feltros de lã lavados nas máquinas 

extratora (EXT), túnel (TUN) e a seco (SEC) apresentaram valores na faixa de 55mm 

a 80mm, sendo o valor médio igual a 69mm; 

• As máquinas de lavar (EXT) e (SEC) apresentaram valores bem próximos, ou seja, 

78mm e 80mm, respectivamente, devido a seus processos de lavagem serem similares, 

havendo apenas alteração do fluido de lavagem. Por outro lado, a máquina do tipo 

túnel apresentou o menor valor entre as três máquinas de lavar. O motivo é o tipo de 

lavagem, que é diferente das outras duas máquinas.    

Em resumo, os valores do comprimento de carbonização e do tempo de pós-chama 

verificados para as amostras de feltro de lã se encontram dentro dos critérios especificados 

pela norma ASTM F 1506 e ASTM D 6413, sendo inferiores aos valores de 152 mm e 2 

segundos, indicando assim aprovação no teste.  

 

5.8 Repelência a Agentes Químicos  

 

Os índices de penetração "IP”, repelência "IR" e absorção "Ia" foram normalizados para a base 

de 100% (i.e., “IP”, “IR" e "Ia" foram calculados, dividindo-se cada valor medido pela soma 

dos valores reais), visando corrigir pequenos erros das medições percentuais.  

Os testes de "CARACTERIZAÇÃO ANTES DE LAVAR" foram: o feltro de lã (FLN) e o 

feltro sintético (FSI). Esses valores são apresentados na Tabela 5.31.  
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Tabela 5.31 - Valores dos testes de repelência a agentes químicos. 

 Ácido sulfúrico Hidróxido de sódio Butanol Xileno 

 
IP 

(%) 
IR 

(%) 
Ia 

(%) 
IP 

(%) 
IR 

(%) 
Ia 

(%) 
IP 

(%) 
IR 

(%) 
Ia 

(%) 
IP 

(%) 
IR 

(%) 
Ia 

(%) 

FLN 0,0 96,3 3,7 0,3 94,8 4,9 1,3 0,0 98,7 0,3 0,0 99,7 

FSI 0,3 0,0 99,7 0,7 0,0 99,3 0,3 0,0 99,7 0,1 0,0 99,9 
Fonte: Elaborada pela autora. 

Os valores normalizados na base 100% de “IP”, “IR" e "Ia" para o feltro de lã e feltro sintético, 

considerando os reagentes químicos ácido sulfúrico 30%, hidróxido de sódio 10%, butanol e 

xileno, são apresentados, respectivamente, nas Figuras 5.13 (a), (b), (c) e (d).   

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 
Figura 5.13 - Índices "IP", "IR" e "Ia" do Feltro de lã e feltro sintético para os diferentes 

reagentes químicos. 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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Observando as Figura 5.13 (a), (b), (c) e (d), verifica-se o seguinte: 

• O feltro de lã (FLN) apresentou alta capacidade de repelência, comparado ao feltro 

sintético (FSI) para os reagentes químicos ácido sulfúrico 30% e hidróxido de sódio 

10%, tendo ainda índices de penetração e absorção insignificantes; 

• Para os reagentes químicos butanol e a xileno, o feltro de lã (FLN) e o feltro sintético 

(FSI) apresentaram comportamento similar, com altos índices de absorção e 

praticamente índices de repelência e penetração desprezíveis. 

Os testes de "CARACTERIZAÇÃO DEPOIS DE LAVAR" foram: para o feltro de lã que 

passou por processo de lavagem na máquina extratora (EXT), feltro de lã que passou por 

processo de lavagem na máquina túnel (TUN) e feltro de lã que passou por processo de 

lavagem na máquina a seco (SEC) para os reagentes químicos ácido sulfúrico 30%, hidróxido 

de sódio 10%, butanol e xileno.  

Os reagentes são líquidos químicos padrões, conforme estabelecido na Norma ISO 16602: 

2007. Esses fluidos são especificados para proteção química de vestimenta tipo 6, utilizado 

em EPI (Equipamentos de Proteção Industrial). Esses testes foram realizados no feltro de lã e 

feltro sintético para verificação do nível de desempenho desses materiais quanto à repelência 

a agentes químicos líquidos. Os valores são apresentados na Tabela 5.32. 

 

Tabela 5.32 - Valores dos testes de repelência a agentes químicos. 

 Ácido sulfúrico Hidróxido de sódio Butanol Xileno 

 
IP 

(%) 
IR 

(%) 
Ia 

(%) 
IP 

(%) 
IR 

(%) 
Ia 

(%) 
IP 

(%) 
IR 

(%) 
Ia 

(%) 
IP 

(%) 
IR 

(%) 
Ia 

(%) 

EXT 0,1 99,0 0,9 2,8 91,4 5,7 0,4 0,0 99,6 2,2 0,0 97,8 

TUN 0,2 94,4 5,4 0,2 32,1 67,7 1,4 0,0 98,6 2,5 0,0 97,5 

SEC 0,1 95,2 4,7 0,3 95,8 3,9 4,9 0,0 95,1 4,3 0,0 95,7 
Fonte: Elaborada pela autora. 

Os valores normalizados na base 100% de  "IP",  "IR" e "Ia" para o feltro de lã sem passar por 

processo de lavagem (FLN), feltro de lã que passou por processo de lavagem na máquina 

extratora (EXT), feltro de lã que passou por processo de lavagem na máquina túnel (TUN) e 

feltro de lã que passou por processo de lavagem na máquina a seco (SEC) para os reagentes 
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químicos ácido sulfúrico 30%, hidróxido de sódio 10%, butanol e xileno, são apresentados, 

respectivamente, nas Figuras 5.14 (a), (b), (c) e (d).   

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 
Figura 5.14 - Índices "IP",  "IR" e "Ia" dos feltros de lã sem lavar e lavados nas máquinas do 

tipo extratora, túnel e a seco, para diferentes reagentes químicos. 
 Fonte: Elaborada pela autora. 

Observando as Figura 5.14 (a), (b), (c) e (d), verifica-se o seguinte: 

• O feltro de lã sem passar por processo de lavagem (FLN) e os feltros de lã que 

passaram por processos de lavagens nas máquinas de lavar extratora (EXT), túnel 

(TUN) e a seco (SEC) apresentaram alta capacidade de repelência ao agente químico 

"Ácido Sulfúrico". 

• Para o reagente químico "Hidróxido de Sódio", o feltro de lã sem passar por processo 

de lavagem (FLN) e os feltros de lã que passaram por processos de lavagens nas 

máquinas de lavar extratora (EXT) e a seco (SEC) apresentaram alta capacidade de 

repelência. Já o feltro de lã lavado na máquina túnel (TUN) apresentou baixo índice de 
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repelência e alto índice de absorção devido ao processo deste tipo de lavagem ser mais 

agressivo. Observa-se ainda que o feltro de lã lavado na máquina extratora apresentou 

o maior índice de penetração, embora ele tenha sido pequeno (2,6%). Uma melhor 

justificativa desse fenômeno é apresentada na descrição dos resultados do teste de 

MEV (Microscopia Eletrônica de Varredura) na seção 5.14. 

• Para os reagentes químicos butanol e xileno, o feltro de lã sem passar por processo de 

lavagem (FLN) e os feltros de lã que passaram por processos de lavagens nas 

máquinas de lavar extratora (EXT), túnel (TUN) e a seco (SEC) apresentaram alta 

capacidade de absorção e praticamente índices de repelência e penetração 

desprezíveis. 

• O "Ácido Sulfúrico" é um ácido mineral e, se estiver concentrado, pode causar 

degradação e destruição das fibras de lã (NETO, 1996). Entretanto, quando esse 

agente químico estiver diluído numa solução aquosa, ele não acarretará danos às 

fibras. 

• O "Hidróxido de Sódio", também conhecido como soda cáustica, pode dissolver a 

fibra dependendo do tempo de exposição (NETO, 1996).  

• O butanol é um composto orgânico e não causa prejuízos às fibras de lã (KOLBE, 

2003). 

• O "xileno" é um solvente orgânico, porém tóxico, mas não agride a fibra de lã 

(MALUF; KOLBE, 2003).  

 

5.9 Repelência a óleo 

 

Os valores das notas referentes ao teste de repelência a óleo apresentam 0, como valor 

mínimo, e 8, como valor máximo. 

 

Os testes de "CARACTERIZAÇÃO ANTES DE LAVAR" foram: o feltro de lã (FLN) e o 

feltro sintético (FSI). Esses valores são apresentados na Figura 5.15, para os testes realizados 

nas amostras de feltro de lã (FLN) e o feltro sintético (FSI).  
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Figura 5.15 - Grau de repelência a óleo. 

Fonte: Elaborada pela autora.  

Analisando a Figura 5.15, verifica-se o seguinte: 

• O feltro de lã (FLN) e o feltro sintético (FSI) apresentaram o mesmo grau de 

repelência ao óleo (Óleo mineral refinado, conforme Tabela 4.7);  

• O grau de repelência do feltro de lã (FLN) e do feltro sintético foram iguais a 1, na 

escala de 0 a 8. Portanto, constata-se que ambos os materiais possuem baixa repelência 

ao óleo; 

• O grau de aprovação estipulado pela empresa CEDRO TEXTIL é 3, portanto, ambos 

os materiais foram reprovados. 

 

5.10 Repelência à Água 

 

Os valores das notas referentes ao teste de repelência à água líquida, conforme descrito na 

seção 4.2.10, tendo 0, como valor mínimo, e 5, como valor máximo. 

Os testes de "CARACTERIZAÇÃO ANTES DE LAVAR" foram: o feltro de lã (FLN) e o 

feltro sintético (FSI). Esses valores são apresentados na Figura 5.16, para os testes realizados 

nas amostras de feltro de lã (FLN) e o feltro sintético (FSI). 
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Figura 5.16 - Grau de repelência à água. 

Fonte: Elaborada pela autora.   

Analisando a Figura 5.16, verifica-se o seguinte: 

 

• O feltro de lã (FLN) apresentou grau de repelência à água: três vezes acima do valor 

do feltro sintético (FSI);  

• O grau de repelência do feltro de lã (FLN) à água foi próximo ao valor máximo, na 

escala de 0 a 5. Portanto, constata-se que esse material possui muito boa repelência à 

água; 

• O grau de repelência do feltro sintético (FSI) à água foi próximo ao valor mínimo, na 

escala de 0 a 5. Portanto, constata-se que esse material possui baixa repelência à água. 

• Quanto a esse quesito, são aprovados materiais que apresentam grau superior a 3, 

conforme estipulado pela empresa CEDRO TEXTIL. Portanto, o feltro de lã foi 

aprovado, enquanto o feltro sintético (FSI) foi reprovado. 

 

5.11 Extração de graxos  

 

O teste de extração de graxos visou determinar o conteúdo de lanolina presente em amostras 

de Feltro de lã que passaram por diferentes tipos de lavagem. Foram realizadas duas baterias 

de testes, conforme descrito na seção 4.2.11.  
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Os testes de "CARACTERIZAÇÃO DEPOIS DE LAVAR" foram os seguintes: A primeira 

bateria de testes realizou medições dos percentuais em peso da lanolina extraídos de uma 

amostra de feltro de lã sem passar por processo de lavagem (FLN). Uma primeira amostra de 

feltro de lã foi submetida a processo de lavagem na máquina extratora; uma segunda amostra 

de feltro de lã foi submetida a processo de lavagem na máquina túnel; e uma terceira amostra 

de feltro de lã, submetida a processo de lavagem na máquina a seco, conforme resultados 

apresentados na Figura 5.17.  

   

 
Figura 5.17 - Lanolina extraída de amostras de Feltro de lã sem lavar e lavadas em diferentes 

tipos de máquina de lavar. 
Fonte: Elaborada pela autora. 

Na Figura 5.17, a amostra de feltro de lã sem passar por processo de lavagem (FLN) e a 

amostra de feltro de lã que passou por processo de lavagem na máquina a seco (SEC) 

apresentaram os maiores valores de extração de lanolina, 0,13% e 0,11%, respectivamente. 

Com base nos resultados da primeira bateria de testes, foi realizada uma segunda bateria de 

testes para determinar os percentuais de extração de lanolina de: duas amostras de feltro de lã 

sem passar por qualquer processo de lavagem (FLN), duas amostras de feltro de lã que 

passaram por um ciclo de lavagem na máquina a seco (SEC-1), duas amostras de feltro de lã 

que passaram por dois ciclos de lavagem na máquina a seco (SEC-2), duas amostras de feltro 

de lã que passaram por três ciclos de lavagem na máquina a seco (SEC-3), duas amostras de 

feltro de lã que passaram por quatro ciclos de lavagem na máquina a seco (SEC-4) e duas 

amostras de feltro de lã que passaram por cinco ciclos de lavagem na máquina a seco (SEC-

5).  
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Os valores médios de extração de lanolina das várias amostras para a segunda bateria de testes 

são apresentados na Figura 5.18. 

 
Figura 5.18 - Lanolina extraída de amostras de Feltro de lã sem lavar e lavadas com 

diferentes números de ciclos na máquina a seco. 
Fonte: Elaborada pela autora. 

Observa-se na Figura 5.18 o seguinte: 

• O feltro de lã sem passar por processo de lavagem (FLN) apresentou o maior valor de 

extração de lanolina (i.e., 0,25%); 

• Os valores percentuais de extração de lanolina para as amostras lavadas com 

diferentes números de ciclos na máquina a seco foram praticamente iguais (i.e, SEC-1, 

SEC-2, SEC-3, SEC-4 e SEC-5), sendo o valor médio igual a 0,13%. Portanto, após o 

primeiro ciclo de lavagem, o percentual de retirada de lanolina se estabiliza, não 

havendo retirada significativa dela com o aumento do número de ciclos de lavagem; 

• Isso leva à conclusão que o número de lavagens do feltro de lã na máquina a seco não 

tem influência sobre o teor de lanolina na fibra.         

 

5.12 Colorimetria 

 

O teste de colorimetria visou determinar o valor das cores primárias vermelho, verde e azul, 

que compuseram a formação da cor final das amostras de feltro de lã e passaram por 

diferentes tipos de lavagem, sendo realizadas duas baterias de testes.  
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Os testes de "CARACTERIZAÇÃO DEPOIS DE LAVAR" foram os seguintes: A primeira 

bateria de testes realizou medições dos valores das cores primárias vermelho, verde e azul, 

que compuseram a formação das cores finais de uma amostra de feltro de lã sem passar por 

processo de lavagem (FLN), uma amostra de feltro de lã após a mesma ter sido submetida a 

processo de lavagem na máquina extratora, uma amostra feltro de lã após a mesma ter sido 

submetida a processo de lavagem na máquina túnel e uma amostra de feltro de lã após a 

mesma ter sido submetida a processo de lavagem na máquina a seco.  

Para cada amostra, os valores das cores vermelho, verde e azul, apresentados na Figura 5.19, 

foram obtidos realizando média de três medições. O desvio padrão relativo máximo das 

amostras não ultrapassou 2%.  

 

 
Figura 5.19 - Valores das cores das amostras de Feltro de lã sem lavar sem lavar e lavadas 

em diferentes tipos de máquina de lavar. 
Fonte: Elaborada pela autora. 

Na Figura 5.19, a amostra de feltro de lã sem passar por processo de lavagem (FLN) e a 

amostra de feltro de lã que passou por processo de lavagem na máquina a seco (SEC) 

apresentaram os maiores valores das cores vermelho, verde e azul. A amostra (FLN) 

apresentou valores das cores vermelho, verde e azul iguais a 876, 745 e 588, respectivamente. 

Já a amostra (SEC) apresentou valores das cores vermelho, verde e azul iguais a 911, 784 e 

619, respectivamente. 

Com base nos resultados da primeira bateria de testes, foi realizada uma segunda bateria de 

testes para determinar o valor das cores primárias vermelho, verde e azul que compuseram a 

formação da cor final de uma amostra de feltro de lã sem passar por qualquer processo de 
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lavagem (FLN). Tem-se uma amostra de feltro de lã que passou por um ciclo de lavagem na 

máquina a seco (SEC-1), uma amostra de feltro de lã que passou por dois ciclos de lavagem 

na máquina a seco (SEC-2), uma amostra de feltro de lã que passou por três ciclos de lavagem 

na máquina a seco (SEC-3), uma amostra de feltro de lã que passou por quatro ciclos de 

lavagem na máquina a seco (SEC-4) e uma amostra de feltro de lã que passou por cinco ciclos 

de lavagem na máquina a seco (SEC-5). Para cada amostra, os valores das cores vermelho, 

verde e azul, apresentados na Figura 5.20, foram obtidos, realizando média de três medições. 

O desvio padrão relativo máximo das amostras não ultrapassou 3%. 

 

 
Figura 5.20 - Valores das cores das amostras de  Feltro de lã sem lavar e lavadas com 

diferentes número de ciclos na máquina a seco. 
Fonte: Elaborada pela autora. 

Na Figura 5.20, o seguinte: 

• O feltro de lã sem passar por qualquer processo de lavagem (FLN) apresentou os 

maiores valores para as cores vermelho, verde e azul (i.e., 886, 765 e 588, 

respectivamente); 

• Os valores das cores vermelho, verde e azul para as amostras lavadas com diferentes 

números de ciclos na máquina a seco (i.e, SEC-1, SEC-2, SEC-3, SEC-4 e SEC-5) 

foram praticamente iguais, sendo os valores médios iguais a 750, 653 e 536, 

respectivamente. Portanto, após o primeiro ciclo de lavagem, os valores das cores 

vermelho, verde e azul se estabilizam, não havendo variação significativa delas com o 

aumento do número de ciclos de lavagem. 
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5.13 Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

O teste de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) visou observar e analisar 

características microestruturais, por meio dos testes de "CARACTERIZAÇÃO ANTES DE 

LAVAR", de amostras do feltro de lã (FLN) e feltro sintético (FSI). As imagens do feltro de 

lã (FLN) e feltro sintético (FSI) estão apresentadas nas Figuras 5.21 e 5.22, respectivamente. 

  

(a) Ampliação de 3000 vezes (b) Ampliação de 5000 vezes. 
Figura 5.21 - MEV em amostra de (FLN). 

Fonte: Elaborada pela autora. 

  

(a) Ampliação de 500 vezes (b) Ampliação de 3000 vezes. 
Figura 5.22 - MEV em amostra de (FSI). 

 Fonte: Elaborada pela autora. 
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Observando as imagens das Figuras 5.21 (a) e (b) e 5.22 (a) e (b), verifica-se que as fibras do 

feltro de lã (FLN) são compostas por células superficiais (i.e., cutículas), formando uma 

estrutura escamosa, estando as escamas sobrepostas sem apresentar alterações. Por outro lado, 

as fibras do feltro sintético (FSI) possuem superfície lisa e uniforme, sendo compostas por 

polímeros 100% poliéster artificiais moldados na forma dos fios. Também se observa que os 

diâmetros das fibras do feltro de lã e do feltro sintético são aproximadamente 19 e 28m, 

respectivamente. Portanto, a fibra de feltro sintético é cerca de 47% mais espessa que a fibra 

de feltro de lã. Esse fato pode confirmar o valor mais alto da resistência à tração da fibra de 

feltro sintético (cerca de 30%) verificado no teste de resistência a tração e alongamento (seção 

5.1).  

Os testes de "CARACTERIZAÇÃO DEPOIS DE LAVAR" analisaram um segundo 

conjunto de amostras de feltro de lã após passarem por três tipos de lavagem: (i) lavagem na 

máquina extratora (EXT); (ii) lavagem na máquina túnel (TUN); (iii) lavagem na máquina a 

seco (SEC). 

(i) Feltro de lã após lavagem na máquina extratora: As imagens do feltro de lã lavadas na 

máquina extratora (EXT), em apenas um ciclo de lavagem, são apresentadas nas Figuras 

5.23 (a) e (b), respectivamente. 

  

(a) Ampliação de 1000 vezes (b) Ampliação de 3000 vezes. 
Figura 5.23 - MEV em amostra de FLN após lavagem na EXT 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Observando as imagens das Figuras 5.23 (a) e (b), verificam-se alterações nas cutículas das 

fibras do feltro de lã, as quais aparecem mais abertas do que a mesma amostra sem lavar 

(Figura 5.21). 

(ii) Feltro de lã após lavagem na máquina túnel: As imagens do feltro de lã lavado na 

máquina túnel (TUN)) são apresentadas nas Figuras 5.24 (a) e (b), respectivamente.  

  

(a) Ampliação de 1000 vezes (b) Ampliação de 3000 vezes. 
Figura 5.24 - MEV em amostra de FLN após lavagem na TUN. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Observando as imagens das Figuras 5.24 (a) e (b), verificam-se alguns pontos de alterações 

ao longo das fibras. Diferentemente do feltro após a lavagem em máquina extratora (Figura 

5.23), as cutículas foram totalmente danificadas em pontos localizados e mantiveram-se 

inalteradas em alguns pontos. 

(iii) Feltro de lã após lavagem na máquina a seco: As imagens do feltro de lã lavado na 

máquina a seco (SEC) são apresentadas nas Figuras 5.25 (a) e (b), respectivamente.  
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(a) Ampliação de 1000 vezes (b) Ampliação de 3000 vezes. 
Figura 5.25 - MEV em amostra de FLN após lavagem na SEC 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Observando as imagens das Figuras 5.25 (a) e (b), verifica-se que as cutículas das fibras 

aparecem mais fechadas, com maior uniformidade das escamas.  

• A partir das lavagens do feltro de lã nas máquinas extratora e túnel, foi possível 

observar, pelas Figuras 5.23 e 5.24 do MEV, que o feltro de lã é susceptível aos 

danos que os álcalis podem provocar. As fibras são dimensionalmente estáveis, não 

encolhem, sendo recomendável o uso de produtos neutros na limpeza. Nesses 

processos de lavagens foram usadas água quente e o feltro de lã quando sujeito ao 

calor, à umidade e à agitação, faz com que as escamas da estrutura das fibras tendam 

a mover-se em torno de seu eixo. Essa propriedade é responsável tanto pela 

feltragem, quanto pelo relaxamento das fibras. Também nas lavagens em máquina 

extratora e máquina túnel, foi utilizada uma solução de NaOH (soda cáustica). Os 

efeitos deste álcalis promove danos às fibras do feltro e dependendo do tempo e da 

exposição podem dissolver as fibras (NETO, 1996). Os fatores que justificam a não 

destruição total das fibras foram a baixa concentração da solução de NaOH, o pouco 

tempo de contato da solução com o material durante a lavagem, o pH moderado da 

solução durante os processos de pré-lavagem e lavagem,  e a injeção de ácido cítrico 

no processo de enxague para correção do pH da água na finalização das lavagens.  
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• Na lavagem em máquina a seco, o solvente orgânico Percloroetileno (C2Cl4) 

utilizado na limpeza e na remoção de impurezas não causou danos ao feltro de lã 

(NETO, 1996), o que pode ser observado na Figura 5.25 do MEV. Portanto, dos três 

processos de lavagens dos lençóis e das fronhas de feltro de lã, o mais indicado é a 

lavagem a seco por manter e conservar as fibras. 

 

DISCUSSÃO SOBRE OS RESULTADOS DOS TESTES DE CARACTERIZAÇÃO 

 

Após as análises de caracterização, observou-se que o feltro de lã apresentou os seguintes 

resultados: 

 Quanto aos testes mecânicos: 

o Menor resistência mecânica em relação ao feltro sintético; 

o Maior resistência mecânica em relação ao tecido de algodão 100% e tecido 

misto (67% algodão / 33% poliéster). 

 Quanto à gramatura: 

o Maior valor comparado ao feltro sintético, tecido de algodão 100% e tecido 

misto (67% algodão / 33% poliéster). 

   Quanto à abrasão e pilling: 

o Resistência igual ao feltro sintético e ao tecido misto (67% algodão / 33% 

poliéster); 

o Resistência levemente inferior ao tecido algodão 100%. 

 Quanto à inflamabilidade: 

o Resistência à propagação de fogo superior comparada ao feltro sintético. 

 Quanto à repelência a agentes químicos: 

o Excelente repelência ao ácido sulfúrico e hidróxido de sódio, comparada ao 

feltro sintético. 

 Quanto à repelência a óleo: 

o Repelência baixa, entretanto, igual ao do feltro sintético. 

 Quanto à repelência à água líquida:    

o  Excelente resistência comparada ao feltro sintético. 

 Quanto à analise microscópica (Teste de Microscopia Eletrônica de Varredura): 

o Observou-se a estrutura escamosa (cutícula) no feltro de lã. No caso do feltro 

sintético, observou-se a aparência lisa da fibra. 
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o Diâmetros medidos das fibras indicaram valores de 19 e 28m para o feltro de 

lã e feltro sintético, respectivamente. Portanto, verificou-se para o feltro 

sintético um diâmetro cerca de 40% maior. 

Após as análises de caracterização, observou-se que o feltro de lã, após passar por processo de 

lavagens em diferentes máquinas (extratora, túnel e a seco), apresentou os seguintes 

resultados:  

 Quanto aos testes mecânicos: 

o O feltro de lã lavado nas máquinas extratora e a seco apresentou as maiores 

resistências mecânicas. 

 Quanto à gramatura: 

o Os valores foram praticamente iguais para as três máquinas. A máquina a seco 

apresentou menor valor, provavelmente, devido a uma maior contratação das 

fibras. Apesar de isso ter gerado aumento da densidade, também causou uma   

redução maior da espessura. 

   Quanto à abrasão e pilling: 

o Os valores foram aproximadamente iguais. A aparência da textura da 

superfície da amostra proveniente da máquina a seco foi levemente superior, o 

que demonstra menor perda de material.    

 Quanto à repelência a agentes químicos: 

o Excelente repelência ao ácido sulfúrico para as três máquinas. No caso do 

hidróxido de sódio, houve boa repelência para as máquinas extratora e a seco, 

entretanto, a máquina túnel apresentou maior valor de absorção.   

 Quanto à extração de graxos (lanolina): 

o O processo de lavagem na máquina a seco foi o que conservou a maior 

quantidade de lanolina; 

o Lavagens sucessivas na máquina a seco mostraram que a lanolina retida no 

feltro se estabiliza após o primeiro ciclo de lavagem.    

 Quanto à conservação das cores (Teste de Colorimetria): 

o O processo de lavagem na máquina a seco apresentou maiores valores das 

cores primárias; 
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o Lavagens sucessivas na máquina a seco mostraram que os valores das cores 

primárias se estabilizam após o primeiro ciclo de lavagem. Portanto, o 

processo de lavagem na máquina a seco descolore menos o material.  

 Quanto à analise microscópica (Teste de Microscopia Eletrônica de Varredura): 

o Observou-se que as cutículas mais preservadas foram obtidas no processo de 

lavagem a seco; 

o A máquina extratora apresentou cutículas com maior desgaste.      

 

B. Testes de Aplicação 

 

5.14 Termografia 

 

Resultados em forma de termogramas são apresentados nesta seção para determinar a 

distribuição de temperatura das superfícies dos pés, das palmilhas feitas em feltro de lã (FLN) 

e em Etil Vinil e Acetato (EVA), e dos solados do calçado tipo tênis.  

 

5.14.1 Análise termográfica do solado do par de tênis após 5 horas de uso 

A imagem termográfica do solado do par de tênis, após cerca de 5 horas de uso do par de 

tênis, é apresentada na Figura 5.26. O lado esquerdo da Figura 5.26 corresponde ao pé 

esquerdo, que utiliza a palmilha de FLN, enquanto o lado direito corresponde ao pé direito, 

que utiliza a palmilha de EVA.  Os termos nos termogramas denominados Bx1 (i.e., Box 1) e 

Bx2 (i.e., Box 2) se referem às áreas das medições das temperaturas limitadas pelos 

retângulos dos pés esquerdo e direito, respectivamente. As temperaturas mostradas em Bx1 e 

Bx2 são as temperaturas máxima, mínima e média dentro dos respectivos retângulos. 
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Figura 5.26 - Termograma do solado do par de tênis após 5 horas de uso 
         (Esquerda) palmilha FLN (Direita) palmilha EVA. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

A imagem termográfica da Figura 5.26 mostra que os solados do pé esquerdo (FLN) e do pé 

direito (EVA) estão praticamente na mesma temperatura após cinco horas de uso. As 

temperaturas médias do pé esquerdo (palmilha de FLN) e pé direito (palmilha de EVA) são 

23,8°C e 23,7°C, respectivamente.    

5.14.2 Análise termográfica do cabedal do par de tênis após 5 horas de uso 

A imagem termográfica do cabedal do par de tênis (i.e., parte superior do tênis), após cerca de 

5 horas de uso do par de tênis, é apresentada na Figura 5.27. O lado esquerdo da Figura 5.27 

corresponde ao pé direito, que utiliza a palmilha de EVA, enquanto o lado direito corresponde 

ao pé esquerdo, que utiliza a palmilha de FLN. 
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. 

Figura 5.27 - Termograma do cabedal do par de tênis 
(Esquerda) palmilha FLN (Direita) palmilha EVA. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 
A imagem termográfica da Figura 5.27 revela que as temperaturas médias dos cabedais do pé 

esquerdo e do pé direito são praticamente iguais após cinco horas de uso. As temperaturas 

médias do pé esquerdo (palmilha de EVA) e do pé direito (palmilha de FLN) são 25,3°C e 

25,2°C, respectivamente. Entretanto, observa-se que a temperatura máxima do cabedal do pé 

esquerdo (palmilha de EVA) é 1,2°C superior à temperatura do cabedal do pé direito 

(palmilha de FLN). Como essa diferença de temperatura está dentro da incerteza da medição 

da temperatura de ±2°C, tal constatação pode ser considerada apenas como um indicativo de 

que a palmilha de EVA pode proporcionar mais aquecimento do que a palmilha de FLN.    

5.14.3 Análise termográfica das palmilhas logo após a retirada do par de tênis 

A imagem termográfica das palmilhas de FLN e EVA, logo após a retirada do par de tênis, é 

apresentada na Figura 5.28. O lado esquerdo da Figura 5.28 corresponde à palmilha de FLN, 

enquanto o lado direito corresponde à palmilha de EVA.   
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Figura 5.28 - Termograma das palmilhas logo após a retirada do par de tênis 
(Esquerda) palmilha FLN (Direita) palmilha EVA. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 
A imagem termográfica da Figura 5.28 revela que as temperaturas médias das palmilhas 

utilizadas no tênis do pé esquerdo (palmilha de FLN) e no tênis do pé direito (palmilha de 

EVA) estão praticamente idênticas após cinco horas de uso. As temperaturas médias do pé 

esquerdo (palmilha de FLN) e do pé direito (palmilha de EVA) são 25,6°C e 25,3°C, 

respectivamente. As temperaturas máximas das palmilhas de FLN e EVA foram 27,3°C e 

26,7°C, respectivamente. As temperaturas mínimas das palmilhas de FLN e EVA foram 

22,8°C e 22,1°C, respectivamente. Portanto, observa-se que as temperaturas máximas e 

mínimas da palmilha de FLN são 0,7°C superiores àquelas obtidas na palmilha de EVA. Essa 

diferença está dentro da incerteza da medição da temperatura de ±2°C. 

5.14.4 Análise termográfica dos pés nus logo após a retirada do par de tênis 

A imagem termográfica dos pés nus logo após a retirada do par de tênis é apresentada na 

Figura 5.29. O lado esquerdo da Figura 5.29 corresponde ao pé que calçava o tênis contendo 

a palmilha de FLN, enquanto o lado direito corresponde ao pé que calçava o tênis contendo a 

palmilha de EVA. 
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Figura 5.29 - Termograma dos pés nus logo após a retirada do par de tênis 

(Esquerda) palmilha FLN (Direita) palmilha EVA. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

A imagem termográfica da Figura 5.29 revela que as temperaturas médias dos pés nus logo 

após a retirada do par de tênis são praticamente iguais após cinco horas de uso do calçado. As 

temperaturas médias do pé esquerdo (palmilha de FLN) e do pé direito (palmilha de EVA) são 

29,3°C e 29,2°C, respectivamente. As temperaturas máximas dos pés nus foram 30,8°C e 

31,1°C, respectivamente, para as palmilhas de FLN e EVA. As temperaturas mínimas dos pés 

nus foram 24,1°C e 25,2°C, respectivamente, para as palmilhas de FLN e EVA. Portanto, 

observa-se que as temperaturas médias e máximas são praticamente iguais para os dois pés. A 

temperatura mínima do pé esquerdo que calçava palmilha de FLN foi 1,1°C inferior àquela 

registrada para o pé direito que calçava a palmilha de EVA. Essa diferença de temperatura, 

entretanto, se apresenta dentro da faixa de incerteza da medição da temperatura (i.e., ±2°C) 

podendo ser considerada apenas como uma tendência de a palmilha de FLN aquecer menos os 

pés do que a palmilha de EVA. 

5.14.5 Análise termográfica das palmilhas dois minutos após a retirada do par de tênis 

A imagem termográfica das palmilhas de FLN e EVA, dois minutos após a retirada do par de 

tênis, é apresentada na Figura 5.30. O lado esquerdo da Figura 5.30 corresponde à palmilha 

de FLN, enquanto o lado direito corresponde à palmilha de EVA.   
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Figura 5.30 - Termograma das palmilhas após dois minutos da retirada do par de tênis 

(Esquerda) palmilha FLN (Direita) palmilha EVA. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

A imagem termográfica da Figura 5.30 revela que as temperaturas médias das palmilhas 

utilizadas no tênis do pé esquerdo (palmilha de FLN) e no tênis do pé direito (palmilha de 

EVA) estão praticamente na mesma temperatura após sua retirada do calçado e exposição 

durante um período de dois minutos ao ar ambiente. As temperaturas médias do pé esquerdo 

(palmilha de FLN) e do pé direito (palmilha de EVA) são 21,9°C e 21,7°C, respectivamente. 

As temperaturas máximas das palmilhas de FLN e EVA foram 22,7°C e 22,5°C, 

respectivamente. As temperaturas mínimas das palmilhas de FLN e EVA foram 21,2°C e 

20,6°C, respectivamente. Portanto, observa-se que as temperaturas média e máxima das 

palmilhas são praticamente iguais. A temperatura mínima observada na palmilha de FLN foi 

0,6°C superior àquela obtida na palmilha de EVA. Essa diferença está dentro da incerteza da 

medição da temperatura de ±2°C. A maior temperatura mínima registrada na palmilha de FLN 

pode ser um indicativo da sua menor perda de calor após dois minutos de exposição ao ar 

ambiente, provavelmente, devido a sua menor condutividade térmica. 
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5.14.6 Análise termográfica dos pés nus após dois minutos da retirada do par de tênis 

A imagem termográfica dos pés nus, após dois minutos da retirada do par de tênis, é 

apresentada na Figura 5.31. O lado esquerdo da Figura 5.31 corresponde ao pé que calçava o 

tênis contendo a palmilha de FLN, enquanto o lado direito corresponde ao pé que calçava o 

tênis contendo a palmilha de EVA. 

 

Figura 5.31 - Termograma dos pés nus após dois minutos da retirada do par de tênis 

(Esquerda) palmilha FLN (Direita) palmilha EVA. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

A imagem termográfica da Figura 5.31 revela que as temperaturas médias dos pés nus após 

exposição deles ao ar ambiente por um período de dois minutos são praticamente iguais. As 

temperaturas médias do pé esquerdo (palmilha de FLN) e do pé direito (palmilha de EVA) são 

28,5°C e 28,2°C, respectivamente. As temperaturas máximas dos pés nus foram 30,3°C e 

30,7°C, respectivamente, para as palmilhas de FLN e EVA. As temperaturas mínimas dos pés 

nus foram 23°C e 22,8°C, respectivamente, para as palmilhas de FLN e EVA. Portanto, 

observa-se que as temperaturas médias e mínimas são praticamente iguais para os dois pés. A 

temperatura máxima do pé esquerdo que calçava palmilha de FLN foi 0,4°C inferior àquela 

registrada para o pé direito que calçava a palmilha de EVA. Essa diferença de temperatura, 

entretanto, se apresenta dentro da faixa de incerteza da medição da temperatura (i.e., ±2°C), 
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podendo ser considerada apenas como uma tendência da palmilha de FLN aquecer menos os 

pés do que a palmilha de EVA. 

5.14.7 Análise termográfica das palmilhas cinco minutos após a retirada do par de tênis 

A imagem termográfica das palmilhas de FLN e EVA, cinco minutos após a retirada do par de 

tênis, é apresentada na Figura 5.32. O lado esquerdo da Figura 5.32 corresponde à palmilha 

de FLN, enquanto o lado direito corresponde à palmilha de EVA.   

 

Figura 5.32 - Termograma das palmilhas após cinco minutos da retirada do par de tênis 

(Esquerda) palmilha FLN (Direita) palmilha EVA. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

A imagem termográfica da Figura 5.32 revela que as temperaturas médias das palmilhas 

utilizadas no tênis do pé esquerdo (palmilha de FLN) e no tênis do pé direito (palmilha de 

EVA) são praticamente iguais após sua retirada do calçado e exposição durante um período de 

cinco minutos ao ar ambiente. As temperaturas médias do pé esquerdo (palmilha de FLN) e 

do pé direito (palmilha de EVA) são 21,2°C e 21,4°C, respectivamente. As temperaturas 

máximas das palmilhas de FLN e EVA foram ambas iguais a 22°C. As temperaturas mínimas 

das palmilhas de FLN e EVA foram 20,5°C e 20,4°C, respectivamente. Portanto, observa-se 

que as temperaturas média, máxima e mínima das palmilhas são praticamente iguais e estão 

dentro da incerteza da medição da temperatura de ±2°C.  
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Essas temperaturas são praticamente iguais à temperatura do ar ambiente (21,5°C), 

considerando a incerteza da medição dessa temperatura. Isso significa que um intervalo de 

tempo de exposição das palmilhas ao ar ambiente inferior a cinco minutos é suficiente para as 

palmilhas entrarem em equilíbrio térmico com a temperatura do ar ambiente. 

5.14.8 Análise termográfica dos pés nus após cinco minutos da retirada do par de tênis 

A imagem termográfica dos pés nus, após cinco minutos da retirada do par de tênis, é 

apresentada na Figura 5.33. O lado esquerdo da Figura 5.33 corresponde ao pé que calçava o 

tênis contendo a palmilha de FLN, enquanto o lado direito corresponde ao pé que calçava o 

tênis contendo a palmilha de EVA. 

 

Figura 5.33 - Termograma dos pés nus após cinco minutos da retirada do par de tênis 

(Esquerda) palmilha FLN (Direita) palmilha EVA. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

A imagem termográfica da Figura 5.33 revela que a temperaturas médias dos pés nus, após 

exposição deles ao ar ambiente por um período de cinco minutos foram, respectivamente, 

28,6°C para o pé esquerdo (palmilha de FLN) e 27,8°C para do pé direito (palmilha de EVA). 

As temperaturas máximas dos pés nus foram 30,9°C e 30,2°C, respectivamente, para as 

palmilhas de FLN e EVA. As temperaturas mínimas dos pés nus foram 24,2°C e 22,6°C, 

respectivamente, para as palmilhas de FLN e EVA. Portanto, observa-se que as temperaturas 

média, máxima e mínima do pé esquerdo (palmilha de FLN) foram levemente superiores 
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àquelas registradas para o pé direito (palmilha de EVA), respectivamente, 0,8°C, 0,7°C, e 

1,6°C. A temperatura mínima do pé esquerdo (palmilha de FLN) apresentou a maior diferença 

de temperatura comparada ao pé direito (palmilha de EVA), ou seja, 1,6°C. Entretanto, essa 

diferença se apresenta dentro da faixa de incerteza da medição da temperatura pela câmara 

termográfica (i.e., ±2°C).  

Analisando todos os termogramas das Figuras 5.26 a 5.33, pode-se concluir que as duas 

palmilhas apresentam distribuição de temperatura similar com pequenas variações que caem 

dentro da faixa da incerteza da medição da temperatura. 

 

5.15 Análise microbiana 

 

Dois experimentos foram realizados para análise microbiana de amostras de palmilhas e 

retalhos de feltro de lã. Os fluxogramas são mostrados nas Figuras 5.34 e 5.35. 
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Figura 5.34 - Fluxograma dos testes realizados no experimento 1. 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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Figura 5.35 - Fluxograma dos testes realizados no experimento 2. 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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5.15.1 Experimento 1: Avaliação de palmilha USADA 

 

O objetivo deste experimento foi verificar a presença e crescimento de bactérias e fungos nas 

amostras das palmilhas "COM" e "SEM" aplicação de bactericida / fungicida após terem sido 

utilizadas por voluntários.  

 Avaliação de crescimento de bactérias (conforme seção 4.2.15, Capítulo 4): Este 

experimento constou de três partes: (i) Teste de esterilidade em caldo Mueller Hinton 

(CMH); (ii) Teste de esterilidade em meio sólido para bactérias; (iii) Contagem de 

bactérias em meio sólido. 

(i) Teste de esterilidade em caldo Mueller Hinton (CMH): Este teste visou avaliar o 

crescimento de bactérias. O tubo, contendo apenas o caldo CMH, indicou ausência de 

turbidez confirmando sua esterilidade e qualidade para realização do teste. Para os tubos 

de 1 a 8 (Figura 4.57, Capítulo 4), contendo as amostras e o caldo CMH, observou-se que 

houve formação de turbidez no meio de cultura, indicando crescimento bacteriano nas 

amostras das palmilhas "COM" e "SEM" aplicação de bactericida / fungicida. 

(ii) Teste de esterilidade em meio sólido para bactérias: Este teste visou avaliar a presença 

ou ausência de crescimento bacteriano. Para todas as amostras, observou-se que houve 

crescimento de colônias de bactérias ao redor das amostras inoculadas nos meios sólidos: 

AS, BHI e AMH. 

(iii) Contagem de bactérias em meio sólido: Este teste visou avaliar a intensidade de 

crescimento e/ou contagem bacteriana. Alíquotas de 100 microlitros de cada cultura 

obtida das amostras presentes nos tubos de CMH foram semeadas por espalhamento em 

superfície em dois meios sólidos distintos BHI e AS, conforme apresentado na Figura 

5.36 (a) e (b). Observou-se uma contagem elevada de bactérias no meio sólido BHI, 

indicando uma expressiva densidade populacional de bactérias do gênero Staphylococcus 

aureus presentes nas amostras das palmilhas. Ele pode ser observado na placa de AS para 

um grupo generalizado de bactérias. 
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(a) Meio sólido BHI. (b) Meio sólido AS. 
Figura 5.36 - Meios sólidos contendo as culturas das amostras dos tubos CMH. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 Avaliação de crescimento de fungos (conforme seção 4.2.15, Capítulo 4): Este 

experimento constou de duas partes: (i) Teste de esterilidade em caldo Sabouraud (SB); 

(ii) Teste de esterilidade em meio sólido para fungos.  

(i) Teste de esterilidade em caldo Sabouraud (SB): Este teste visou avaliar o crescimento 

de fungos. O tubo contendo apenas o caldo SB indicou ausência de turbidez, confirmando 

sua esterilidade e qualidade para realização do teste. Para os tubos de 2 a 5 (Figura 4.59), 

contendo as amostras e o caldo SB, observou-se que houve formação de turbidez no meio 

de cultura, indicando crescimento de fungos nas amostras das palmilhas "COM" e 

"SEM" aplicação de bactericida / fungicida. 

(ii) Teste de esterilidade em meio sólido para fungos: Este teste visou avaliar a presença ou 

ausência de crescimento de fungos. Para todas as amostras, observou-se que houve 

crescimento de colônias de fungos ao redor das amostras inoculadas nos meios sólidos: 

BDA, SB. 

Conclui-se desse experimento que o agente bactericida e fungicida, utilizado nas palmilhas 

por voluntários, foi ineficaz quanto ao crescimento de bactérias e fungos, provavelmente 

devido à dosagem não ter sido adequada.   
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5.15.2  Experimento 2: Avaliação de palmilha e retalho de feltro NOVOS  

   

O objetivo deste experimento foi verificar a presença e o crescimento de bactérias e fungos 

em duas amostras retiradas de palmilhas e dois retalhos, todos NOVOS, ou seja, sem terem 

sido utilizados por voluntários. Duas amostras retiradas da palmilha estavam "COM" 

aplicação de bactericida / fungicida, enquanto duas amostras provenientes de retalhos estavam 

"SEM" aplicação de bactericida / fungicida. Um par (amostra de palmilha e retalho de feltro) 

foi inoculado no laboratório pela bactéria "Staphylococcus aureus", enquanto o outro par não 

foi inoculado pela bactéria. 

 Avaliação de crescimento de bactérias: Este experimento constou de uma parte: (i) teste 

de esterilidade em caldo infuso cérebro coração estéril (BHI).   

(i) Teste de esterilidade em caldo infuso cérebro coração estéril (BHI): Este teste visou 

avaliar o crescimento de bactérias. Para o tubo contendo o retalho de feltro NÃO 

inoculado com a bactéria "Staphylococcus aureus", foi constatada a presença de turbidez 

no caldo indicando crescimento positivo de bactérias já existentes, devido à amostra estar 

contaminada. Para o tubo contendo a amostra da palmilha NÃO inoculada com a bactéria 

"Staphylococcus aureus", foi constatada a presença de turbidez, indicando crescimento 

positivo de "Staphylococcus aureus" no caldo devido à contaminação da amostra. Para o 

tubo contendo a amostra da palmilha inoculada com a bactéria "Staphylococcus aureus", 

foi constatada a presença de turbidez, indicando crescimento positivo de "Staphylococcus 

aureus" no caldo. Portanto, a substância inibidora não foi capaz de impedir o crescimento 

da bactéria "Staphylococcus aureus," indicando ausência de efeito bactericida. 

 Avaliação de crescimento de fungos: Este experimento constou de uma parte: (i) teste de 

esterilidade em caldo Sabouraud (SB). 

(i) Teste de esterilidade em caldo Sabouraud (SB): Este teste visou avaliar o crescimento 

de fungos. Para o tubo contendo o retalho de feltro NÃO inoculado com o fungo 

leveduriforme "Candida albicans", constatou-se ausência de turbidez e 

consequentemente de fungos. Para o tubo contendo a amostra da palmilha NÃO 

inoculada com o fungo "Candida albicans", constatou-se presença de turbidez e 

consequentemente de fungos indicando amostra contaminada. Para o tubo contendo a 

amostra da palmilha inoculada com o fungo "Candida albicans", constatou-se presença 
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de turbidez e consequentemente de fungos indicando crescimento positivo de "Candida 

albicans" no caldo. Portanto, a substância inibidora não foi capaz de impedir o 

crescimento da levedura "Candida albicans", indicando ausência de efeito fungicida. 

Conclui-se deste experimento que o agente bactericida e fungicida utilizado nas palmilhas 

novas foi também ineficaz quanto ao crescimento de bactérias e fungos, provavelmente 

devido à dosagem não ter sido adequada. 

 

5.16 Análise da adaptabilidade dos lençóis e das fronhas 

  

Os resultados apresentados nesta seção são referentes à utilização por voluntários de dois 

diferentes conjuntos de roupas de cama para o segmento hospitalar. 

O primeiro conjunto, denominado "Conjunto A", foi constituído por uma fronha e um lençol 

de feltro de lã. O segundo conjunto, denominado "Conjunto B", foi constituído por uma 

fronha de feltro de lã, e sobre ela outra fronha de tecido 100% algodão"; e um lençol de feltro 

de lã, e sobre ele outro lençol de tecido 100% algodão, conforme Figura 4.9. A pesquisa 

consistiu da análise de dois questionários: Questionário Preliminar e Questionário Final.  

 

5.16.1 Questionário Preliminar 

 

Um questionário preliminar foi aplicado aos voluntários após a primeira semana de utilização 

dos produtos. A população foi constituída por 32 voluntários. Os resultados das cinco 

perguntas são apresentados na Figura 5.37 (a) até (e). 

  
Figura 5.37 (a) - 1ª Questão. 

Fonte: Elaborada pela autora. 
Figura 5.37 (b) - 2ª Questão. 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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1ª Questão: Dos 32 voluntários, 9 testaram o conjunto "A", e 23 testaram o conjunto "B", 

representando 72% da população.  

2ª Questão: Apenas 9 dos voluntários descreveram possuir dores ou incômodo ao dormir, tais 

como dores nos ombros, no pescoço, na coluna e nas pernas. Os outros 23 voluntários 

restantes não reportaram qualquer queixa ao dormir. 

  
Figura 5.37 (c) - 3ª Questão. 

Fonte: Elaborada pela autora. 
Figura 5.37 (d) - 4ª Questão. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

3ª Questão: Apenas 1 voluntário descreveu possuir fibromialgia, que não é uma doença do 

sono, mas que pode gerar grande incômodo durante o sono. A fibromialgia é uma doença 

reumatológica, caracterizada por dor muscular generalizada no corpo acompanhada por 

fadiga, alterações no sono e memória.  

4ª Questão: 27 voluntários não identificaram qualquer diferença ou incômodo em relação ao 

produto testado, sendo que 20 identificaram alterações positivas, como a sensação de maciez 

proporcionada pelo material. Um voluntário descreveu ainda que suas dores melhoraram, não 

podendo ser avaliado ainda se essa melhora está diretamente relacionada ao produto testado. 

Os restantes 5 voluntários perceberam algumas alterações e se queixaram de algum tipo de 

incômodo, tais como irritação devido à textura do material, desconforto e calor. 
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Figura 5.37 (e) - 5ª Questão. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

5ª Questão: Nenhum voluntário apresentou reação alérgica ao material. Alguma irritação na 

pele esteve relacionada à textura do feltro, que, segundo alguns poucos voluntários, é um 

pouco áspera. 

 
5.16.2 Questionário Final 

 
Um questionário final foi aplicado aos voluntários após trinta dias de utilização dos produtos, 

aproveitando a primeira semana. O período de troca do vestuário foi de uma semana. A 

população foi constituída por 31 voluntários. Os resultados das 12 perguntas são apresentados 

na Figura 5.38 (a) até (l). 

   
Figura 5.38 (a) - 1ª Questão. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Figura 5.38 (b) - 2ª Questão. 
Fonte: Elaborada pela autora. 

1ª Questão: Nove voluntários utilizaram o conjunto "A", e 22 utilizaram o conjunto "B". 

2ª Questão: Em relação à identificação de alguma diferença ou incômodo do material na 

primeira semana, 14 voluntários não identificaram qualquer alteração e 17 identificaram 
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alterações consideráveis, das quais 11 são positivas, 4 negativas e 2 não sabem explicar as 

alterações percebidas. Os voluntários identificaram como benefícios do produto a sua firmeza, 

conforto e maciez. Por outro lado, os malefícios indicados pelos voluntários permeiam o 

incômodo e o desconforto gerados pelo material durante o sono. 

  
Figura 5.38 (c) - 3ª Questão. 

Fonte: Elaborada pela autora. 
Figura 5.38 (d) - 4ª Questão. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

3ª Questão: Os motivos que tinham gerado sensações de incômodo na primeira semana em 6 

voluntários foram atenuados com o uso do lençol e fronha de tecido 100% algodão colocado 

sobre o lençol e fronha de feltro de lã, impedindo o contato da pele diretamente com o feltro. 

Essa mudança do vestuário foi feita a partir da segunda semana e indicada pela pesquisadora 

ao receber algumas queixas relacionadas à textura do feltro. 

4ª Questão: A maioria dos voluntários (i.e. 61%) se adaptaram ao produto na primeira 

semana.  

  
Figura 5.38 (e) - 5ª Questão. 

 Fonte: Elaborada pela autora. 
Figura 5.38 (f) - 6ª Questão.  

Fonte: Elaborada pela autora. 

5ª Questão: Todos os voluntários participaram do teste até o seu fim, ou seja, permaneceram 

usando as roupas de cama durante as quatro semanas propostas. 
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6ª Questão: Apenas 2 participantes descreveram possuir algum tipo de doença do sono, que 

são insônia e fibromialgia. Assim como no questionário preliminar, deve ser enfatizado que a 

fibromialgia não é uma doença do sono, mas uma doença que pode gerar grande incômodo 

durante o sono. 

  
Figura 5.38 (g) - 7ª Questão; 

 Fonte: Elaborada pela autora. 
Figura 5.38 (h) - 8ª Questão.  

Fonte: Elaborada pela autora. 

7ª Questão: O voluntário que possuía fibromialgia descreveu que percebeu mudanças 

positivas em relação à doença. 

8ª Questão: Segundo o voluntário que possuía fibromialgia durante o teste, ele percebeu uma 

melhora em relação ao conforto proporcionado pelo material e redução do cansaço. 

  
Figura 5.38 (i) - 9ª Questão.  

Fonte: Elaborada pela autora. 
Figura 5.38 (j) - 10ª Questão.  

Fonte: Elaborada pela autora. 

9ª Questão: As dores e algum tipo de incômodo durante o sono são constantes em 21 dos 

voluntários. O restante não apresentou qualquer queixa nesse contexto. As dores e os 

incômodos citados pelos voluntários foram nas pernas, na coluna e nos ombros. Também 
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foram reportadas ondas de calor e dormência. Observa-se que esses sintomas citados pelos 

voluntários não foram adquiridos durante o teste. 

10ª Questão: Mais da metade dos voluntários (i.e., 60%) acredita que o material influenciou 

beneficamente na melhoria das suas dores e incômodos durante o sono. 

  
Figura 5.38 (k) - 11ª Questão.  

Fonte: Elaborada pela autora. 
Figura 5.38 (l) - 12ª Questão. 

 Fonte: Elaborada pela autora. 

11ª Questão: Dezessete voluntários classificaram os produtos entre “intermediário” e “muito 

bom” (i.e.,e notas 6 a 9); onze voluntários pontuaram com a nota máxima o quesito conforto, 

podendo se concluir que os produtos possuem características de conforto acima da média. 

Apenas três voluntários caracterizaram os produtos como “muito ruim”. 

12ª Questão: Quanto à indicação dos produtos para que outras pessoas pudessem utilizá-lo, 

vinte e nove voluntários os indicariam devido ao material proporcionar conforto, maciez, 

rigidez e propriedades térmicas. Os dois voluntários restantes não indicariam o produto 

devido à textura áspera, ao desconforto, à irritação, ao calor e incômodo gerado pelo material 

e pelo fato do mesmo não apresentar qualquer ação terapêutica, vantagem ou qualidade que 

favoreça seu uso. 

Conclui-se do teste de adaptabilidade dos lençóis e das fronhas de feltro o seguinte: (i) a 

maioria dos voluntários apontou uma sensação de conforto e bem-estar ao usar o conjunto 

"B"; (ii) um maior número de voluntários mencionou uma sensação de frescor, que pode ser 

explicada pelas boas características higroscópicas do material, que ao absorver umidade, 

libera calor, e, ao perder umidade, absorve calor; (iii) o conforto térmico também foi 

destacado como fator positivo, principalmente durante os períodos mais frios, pois 

proporcionou bom isolamento térmico,  mantendo a temperatura corporal; (iv) a maioria dos 

voluntários descreveu melhora de dores diversas no corpo durante o sono, provavelmente 
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devido à boa adaptabilidade do feltro com o corpo; (v) a queixa de alguns voluntários foi a 

textura áspera do feltro quando fica em contato com a pele; (vi) o conjunto "B" foi aprovado 

pelos voluntários.   

     

5.17 Análise da adaptabilidade das palmilhas de feltro 

  

Os resultados apresentados nesta seção são referentes ao teste de adaptabilidade à utilização 

de palmilhas de feltro de lã realizado por setenta voluntários, visando verificar pontos 

positivos e negativos do produto, seu conforto, ações terapêuticas e ergonômicas. Um 

questionário final foi aplicado aos voluntários após trinta dias de utilização dos produtos. Os 

resultados das 15 perguntas não dissertativas são apresentados na Figura 5.39 (a) até (o). As 

questões dissertativas 13 e 15 são comentadas no texto.  

 
 

Figura 5.39 (a) - 1ª Questão. 
Fonte: Elaborada pela autora. 

Figura 5.39 (b) - 2ª Questão. 
Fonte: Elaborada pela autora. 

1ª Questão: 57% dos voluntários responderam que possui ou já possuiu algum tipo de 

problema nos pés, ou seja, mais da metade das pessoas ja apresentavam algum tipo de 

incômodo ou patologia. 

2ª Questão: Dentre os sintomas apresentados estão: (i) descamação da pele, (ii) ressecamento, 

(iii) dor em determinadas áreas do pé, (iv) esporão, (v) pé plano, (vi) pisada supinada, (vii) 

frieiras, (viii) luxações, (ix) bromidrose plantar, popularmente chamado de chulé e diabetes. 
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Figura 5.39 (c) - 3ª Questão.  

Fonte: Elaborada pela autora. 
Figura 5.39 (d) - 4ª Questão. 

 Fonte: Elaborada pela autora. 

3ª Questão: A respeito da pontuação que classifica o grau de gravidade, os resultados mostram 

que 43% dos voluntários considera suas patologias sem gravidade. O restante dos voluntários 

(57%) apresentou uma pontuação diversificada e homogânea com notas variando de 3 a 8. 

4ª Questão: Dentre os sintomas apresentados estão: (i) descamação da pele, (ii) ressecamento, 

(iii) dor em determinadas áreas do pé, (iv) esporão, (v) pé plano, (vi) pisada supinada, (vii) 

frieiras, (viii) luxações, (ix) bromidrose plantar, popularmente chamado de chulé e diabetes. 

  
Figura 5.39 (e) - 5ª Questão.  

Fonte: Elaborada pela autora. 
Figura 5.39 (f) - 6ª Questão.  

Fonte: Elaborada pela autora. 

5ª Questão: Apesar de a maioria dos voluntários relatarem que possuem ou possuíam algum 

tipo de patologia, apenas 42 (i.e., 60%) já realizaram algum tipo de tratamento. 

6ª Questão: Complementando a resposta anterior, dentre os tratamentos estão listados: (i) a 

fisioterapia, (ii) a utilização de remédios e (iii)  o uso de palmilhas de silicone.   
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Figura 5.39 (g) - 7ª Questão. 

 Fonte: Elaborada pela autora. 
Figura 5.39 (h) - 8ª Questão.  

Fonte: Elaborada pela autora. 

7ª Questão: Quanto ao uso de palmilhas para solucionar os problemas referentes às patologias, 

as mais indicadas foram os produtos fabricados com silicone, com aproximadamente 21,5% 

(silicone). Ressalta-se que esse tipo de palmilha é ofertada no mercado atual.  

8ª Questão: Convenientemente, quando existe algum desconforto nos pés, é comum que a 

atividade cotidiana seja a mais afetada, bem como as atividades esportivas/recreativas e 

ocupacionais. 

  
Figura 5.39 (i) - 9ª Questão.  

Fonte: Elaborada pela autora. 
Figura 5.39 (j) - 10ª Questão.  

Fonte: Elaborada pela autora. 

9ª Questão: Em relação à palmilha em teste, 78.6% dos voluntários utilizaram a palmilha 

seguindo corretamente as instruções passadas. O restante a utilizou em menor tempo do que o 

indicado. 

15

8

5
42

7ª Se houve a necessidade do uso de 
palmilha, qual tipo de palmilha?

Palmilha de 
Silicone
Sem indicação 
de palmilha
Tratamento c/ 
medicamentos
Não fizeram 
tratamento

8

11

9
42

8ª Quais as atividades foram 
afetadas devido à patologia?

Esportiva / 
Recreativa
Ocupacional

Cotidiana

Nenhuma

56

11
3

9ª Em relação à palmilha em teste, 
qual o tempo diário indicado de uso 

da palmilha?

Acima de 12 
horas

Entre 6 e 8 
horas

Entre 3 e 5 
horas

56

11

3

10ª Você seguiu as instruções corretamente?

Sim, segui as 
orientações 
médicas 
corretamente.

Não, utilizei a 
palmilha em 
menor tempo do 
que o indicado.

Não, utilizei a 
palmilha por 
muito pouco 
tempo.
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10ª Questão: Entre os voluntários, 56 seguiram corretamente as instruções de uso por 30 dias, 

13 dos voluntários utilizaram a palmilha em períodos alternados do dia e muitas vezes não 

utilizaram, e 3 deles não souberam dizer o tempo de uso do produto. 

  
Figura 5.39 (k) - 11ª Questão.  

Fonte: Elaborada pela autora. 
Figura 5.39 (l) - 12ª Questão.  

Fonte: Elaborada pela autora. 

11ª Questão: Os resultados obtidos demonstraram que a palmilha apresenta mais pontos 

positivos que negativos. Os pontos positivos são: maior amortecimento, hidratação dos pés, 

ausência ou diminuição de odores desagradáveis, maior conforto, controle da temperatura e 

umidade nos pés, diminuição da sudorese e diminuição de dor. Os pontos negativos foram 

relativos à dificuldade de adaptação da palmilha ao calçado, pois o material com o qual foi 

confeccionada a palmilha possuía uma espessura de 3,2mm. Essa espessura pode 

posteriormente ser alterada, facilitando a adaptação da palmilha ao calçado. 

12ª Questão: Dentre os resultados,  o conforto foi o que mais se destacou, obtendo pontuações 

altas, como 8, 9 e 10, sendo assim considerada uma palmilha confortável. 

13ª Questão (Dissertativa): Se houve desconforto, quais os problemas apresentados pela 

palmilha? 

Durante a experimentação da palmilha, foram relatados pelos voluntários alguns momentos de 

desconforto, sendo: (i) aquecimento dos pés acima do esperado em sapatos com baixa 

ventilação, (ii) curto tempo de vida útil, (iii) dificuldade de adaptação da palmilha ao calçado; 

(iv) alguns voluntários relataram aquecimento dos pés durante o período de experimentação; 

(v) o material foi aprovado pela maioria dos voluntários. 

67

3

11ª A palmilha apresentou algum 
resultado ou diminuição dos 

sintomas durante a sua utilização?

Sim

Não

3

20

12

35

12ª Em relação ao conforto da 
palmilha, como a pontuaria?

0 a 5
6 a 7
8 a 9
10
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Figura 5.39 (m) - 14 Questão  

Fonte: Elaborada pela autora. 

 
14ª Questão: A maioria dos voluntários sabe pouco ou desconhece como uma palmilha atua 

para melhorar os sintomas apresentados por uma patologia.  

15ª Questão (Dissertativa): Como você classificaria o uso da palmilha? Houve mudanças? 

Piores ou melhores? 

A maioria dos voluntários avaliou a palmilha como boa e determinou que o feltro de lã 

apresenta boas qualidades que podem torná-la uma palmilha alternativa para o tratamento de 

patologias. As mudanças apontadas por boa parte desses voluntários foram o conforto e 

descanso para os pés, amenizando alguns problemas, tais como: descamação da pele (4 

voluntários); ressecamento; dores nos pés; frieiras; suor excessivo; e bromidrose plantar 

(chulé). 

  
Figura 5.39 (n) - 16ª Questão.  

Fonte: Elaborada pela autora. 
Figura 5.39 (o) - 17ª Questão.  

Fonte: Elaborada pela autora. 

12

49

9

14ª Você sabe como a palmilha atua 
para melhorar os sintomas 

proporcionados pela patologia?

Sim

Sei um 
pouco
Não sei

4214

8
4 2

16ª Qual o tipo de sapato você mais 
utiliza?

Sapato

Tênis

Sandália

Chinelo

Salto alto

9

55

6

17ª Quanto ao preço, como você 
considera a palmilha?

Cara

Acessível

Barata
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16ª Questão: A pesquisa revelou que calçados fechados, como tênis e sapato, são bastante 

utilizados, representando juntos um total de 77% na utilização pelos voluntários.    

17ª Questão: A palmilha se mostrou bastante confortável e foi indicada ao uso por todos os 

voluntários. Foi considerada por muitos uma palmilha cara, de acordo com seu preço 

hipotético de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais). 

Em relação ao teste de adaptabilidade das palmilhas de feltro, conclui-se o seguinte: (i) a 

maior parte dos voluntários considerou a palmilha confortável; (ii) foram observadas 

melhorias quanto à descamação da pele, ressecamento, frieiras, suor excessivo e bromidrose 

plantar; (iii) possibilitou maior amortecimento, melhor hidratação dos pés e ausência ou 

diminuição de odores desagradáveis e diminuição de dores; (v) a maioria dos voluntários 

qualificou o material como de boa qualidade e alternativo para utilização em palmilhas 

órtopedicas e terapêuticas; (vi) alguns voluntários relataram aquecimento nos pés em 

atividades.  

 

DISCUSSÃO SOBRE OS RESULTADOS DOS TESTES DE APLICAÇÃO 

 

 Quanto ao teste de termografia: 

o a variação das temperaturas dos termogramas dos pés e das palmilhas ficou dentro 

da faixa de precisão do instrumento. 

 Quanto à análise microbiana: 

o o agente bactericida e fungicida não foi eficaz, permitindo o crescimento de 

bactérias e fungos, provavelmente devido à dosagem não ser adequada, podendo 

ser corrigida.    

 Quanto ao teste de adaptabilidade dos lençóis e das fronhas: 

o o produto foi aprovado, apresentando boa adaptabilidade quanto ao conforto;   

o o produto é indicado para uso em vestuários de uso hospitalar e domiciliar. 

 Quanto ao teste de adaptabilidade das palmilhas: 

o o produto foi aprovado, apresentando boa adaptabilidade quanto ao conforto; 

o o produto é indicado como material alternativo para aplicação em palmilhas 

ortopédicas e terapêuticas.    
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ANÁLISE FINAL 

O feltro de lã é um material utilizado em diversas áreas da indústria e tem demonstrado 

potencial para também ser inserido no segmento de produtos médicos e ortopédicos, visando 

atender às necessidades terapêuticas. Esse produto tem sido utilizado como "descargas 

plantares" para redução da pressão plantar causada por diversas patologias. Ao longo desta 

pesquisa, foram identificados produtos ortopédicos, tais como gesso, coletes cervicais, cintas, 

palmilhas, splint noturno para fascite plantar, confeccionados com materiais que podem ser 

substituídos pelo feltro de lã.  

Após o início desta pesquisa e apresentação do material “Feltro de lã” a um médico de um 

conceituado hospital em Belo Horizonte, constatou-se que ele tem feito uso do material 

“Feltro de lã” para tratamento de fraturas do metatarso. O local da fratura é envolvido com o 

feltro de lã. Posteriormente, coloca-se Micropore® e finaliza-se com atadura de crepon.  

Durante o período de investigação em hospitais, foram constatados que muitos deles fazem a 

opção por lençóis e fronhas de tecido com a composição 67% algodão / 33%, poliéster para 

reduzir o tempo de processamento de lavagem e durabilidade do material. Entretanto, não é 

levado em consideração o aparecimento ou o agravamento de úlceras de pressão em pacientes 

com maior propensão a desenvolver esse distúrbio dermatológico. Essas necroses são 

causadas pela pressão em combinação a atrito, forças de cisalhamento e umidade, em que os 

tecidos são comprimidos entre as proeminências ósseas e superfícies duras.  

O uso de lençóis e fronhas compostos de poliéster pode agravar o problema em pacientes com 

propensão ao desenvolvimento dessas úlceras, pois esses tecidos possuem baixa absorção de 

umidade, impossibilitando o controle da umidade da pele dos pacientes. Além disso, contribui 

para elevar a temperatura superficial da pele e para o aumento da fricção da pele com o tecido 

pela ação do cisalhamento.  

Adicionalmente, a utilização do lençol de poliéster sobre colchão hospitalar pode agravar a 

situação. Geralmente, os colchões utilizados em hospitais possuem no lado externo filme 

composto por 90% de PVC e no lado interno malha composta por 10% de poliéster. Pelo fato 

de esses produtos (i,.e,  lençol e  revestimento do colchão) possuírem na sua composição esses 

materiais, isso pode  dificultar  a absorção de umidade (i.e., suor).   
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Uma hipótese para atenuar o surgimento das úlceras seria utilizar um conjunto constituído por 

lençol e fronha fabricados de feltro de lã e sobre eles colocar um lençol e uma fronha de 

tecido 100% algodão. Esses produtos utilizados em conjunto poderão prevenir ou atenuar o 

aparecimento de lesões. O tecido 100% algodão possui alta absorção de umidade, o que 

permite a transferência da água líquida, e o feltro de lã, por sua vez possui alta capacidade 

absorção de vapor de água.     

Foi constatado visualmente que o percentual de lanolina retido no feltro de lã influência a 

textura desse material. A retenção de lanolina tornou mais lisa a superfície do material. 

Durante as lavagens com os diferentes tipos de máquinas, verificou-se que o percentual de 

lanolina retido foi maior na máquina a seco.  

No teste de lavagem a seco, o lençol de feltro de lã apresentou textura lisa, sem deformação e 

sem alterações na sua superfície. O mesmo não ocorreu com as lavagens do feltro nas 

máquinas túnel e máquina extratora. As lavagens nessas máquinas alteraram a textura do 

material, tornando-as mais ásperas com aspecto rugoso. Consequentemente, é recomendada 

para o feltro de lã a lavagem a seco. Entretanto, os hospitais têm utilizado mais 

frequentemente a lavagem em máquina túnel e máquina extratora por serem processos usuais. 

A pesquisa revelou que, após as cinco lavagens do feltro de lã na máquina a seco, o índice de 

lanolina retido nas fibras permaneceu inalterado a partir da primeira lavagem, mantendo um 

valor médio de 0,13%. Esse resultado comprova que a porcentagem de lanolina se estabiliza 

na fibra.  

O uso do lençol e da fronha de feltro é recomendado para pacientes com internação domiciliar 

ou com longos períodos de internação hospitalar, como CTI (i.e., Centro de Tratamento 

Intensivo). Por questões de logística hospitalar, no manuseio da roupagem para a lavanderia, o 

processo de lavagem a seco é atualmente mais caro e demanda mais cuidado, tornando-se 

assim um processo mais dispendioso para o hospital. Entretanto, um estudo de viabilidade 

técnica e econômica poderá comprovar o custo-benefício da implementação do processo de 

lavagem a seco, pois ele poderá diminuir os custos com medicação (e,g, pomadas e cremes) e 

tempo de internação dos pacientes.   

Os testes dos lençóis, das fronhas e das palmilhas de feltro de lã mostraram que essa matéria-

prima "Feltro de lã" produziu a sensação de conforto e bem-estar na maioria dos voluntários, 
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isso porque a lã é isolante térmica no frio e também no calor. A capacidade higroscópica 

promove mudanças no conteúdo da água da fibra de lã liberando ou absorvendo calor como 

em nenhuma outra fibra (SILVEIRA; BRONDANI; LEMES, 2015).  

O feltro de lã em contato com a pele promove uma queda na umidade, permitindo maior 

sensação de frescor. Isso não ocorre com as fibras sintéticas, tais como o poliéster, por não 

desprender umidade (KUASNE, 2008). A sensação de conforto relatada por alguns 

voluntários pode ser traduzida em bem-estar, porque a fibra de lã absorve vapor de água do 

corpo e também do ar, criando uma interface de ar seco e agindo como isolante térmico 

(OSÓRIO et.al., 2014, apud SILVEIRA; BRONDANI; LEMES, 2015).  

De acordo com Iwto (2018), essa característica da lã permite absorver até 30% de umidade. 

Para Vieira (1967), a capacidade de absorção é de até 40%. De acordo com os autores Minola 

e Goyenechea (1975), o índice de absorção chega a 50% da umidade do ar sem a sensação de 

estar molhada. Ainda de acordo com Silveira; Brondani e Lemes (2015), em condições 

normais, o índice higroscopicidade é de 16 a 18%, devido à afinidade da queratina com a 

água. A lã também é repelente à água, devido à ordenação das células escamosas que 

recobrem a superfície da fibra, fazendo circular os líquidos, dificultando a penetração de água 

(GEA, 2007). 

Isso pode explicar a amenização dos problemas relatados pelos voluntários, tais como: 

descamação da pele, ressecamento, frieiras, suor excessivo e bromidrose plantar. A 

evaporação da transpiração é o melhor meio para o esfriamento do corpo e, ao ser 

absorvida pelas células cuticulares da lã, mantém a temperatura corporal estável (IWTO, 

2013). Se um tecido toca a pele, ocorre uma queda momentânea da temperatura, devido à 

derme ser sensível e identificar prontamente mudanças de temperatura. 

Portanto, lençóis, fronhas e palmilhas fabricados com o feltro de lã, em contato com a pele, 

por meio dos movimentos do corpo durante o uso, promovem a aproximação e o 

afastamento contínuo, permitindo a liberação do calor da pele através do feltro de lã cada 

vez que ambos se tocam, propiciando uma sensação de frescor. 
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6 Conclusões  

 Os resultados das análises descritas nesta pesquisa levam às seguintes conclusões:  

 

1. Os estudos realizados durante a pesquisa identificaram as características únicas do feltro 

de lã, material versátil, possuindo propriedades mecânicas, termofísicas, elétricas e 

químicas, que o habilitam como material resistente e multifuncional. A capacidade de 

feltrar da fibra de lã tem origem na estrutura escamosa. A partir desse processo, o feltro 

adquire também outras propriedades de resistência, devido ao entrelaçamento irreversível 

das fibras.  

2. Por meio dos testes mecânicos, químicos e análises laboratoriais do MEV (Microscopia 

Eletrônica de Varredura), foi possível verificar que o feltro de lã é composto por fibras de 

dimensões escamosas, variando de pequenas, largas ou grandes, com volume e corpo. 

Possui excelente alongamento, quanto mais finas são as fibras maior a capacidade de 

alongar e recuperar a elasticidade.  

3. O feltro de lã tem excelente capacidade de reter as cores primárias e, após várias lavagens, 

intensifica essas cores, o que pôde ser observado nas análises de colorimetria. O feltro de 

lã possui fibras limpas, que repelem as partículas de pó e a sujidade em geral. 

4. Em relação à resiliência, o feltro de lã recupera sua forma original após a retirada da 

carga, que proporciona a deformação ou compressão com muita facilidade.  

5. No teste de repelência à água, o feltro de lã apresentou excelente grau de repelência em 

relação ao feltro sintético. Adicionalmente, sua capacidade higroscópica é alta, o que lhe 

confere ótima sensação de conforto. Isso se deve ao teor natural de lanolina contido nas 

fibras.  

6. Os testes mostraram que o feltro de lã possui alta repelência a ácidos diluídos a frio e ao 

"Hidróxido de Sódio" (i.e., soda caustica), o que lhe permite resistir lavagens com 

produtos químicos.                

7. No que se refere ao teste de inflamabilidade, o feltro de lã apresentou comprimento de 

carbonização e tempo de pós-chama inferiores aos valores medidos para o feltro sintético. 
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Isso indica que o feltro de lã é um material mais seguro que o feltro sintético em termos de 

propagação de fogo.  

8. A partir das lavagens do feltro de lã na máquina túnel, máquina extratora e máquina a 

seco, foi possível observar, pelas imagens do MEV, que o feltro de lã é sensivel ao tipo de 

processo de lavagem. Dentre os três processos de lavagem dos lençóis e das fronhas de 

feltro de lã, o mais indicado é a lavagem a seco, por manter e conservar as características 

das fibras. 

9. Nas análises microbiológicas realizadas nas palmilhas de feltro de lã com e sem uso de 

bactericida / fungicida, foi detectado o aparecimento de bactérias e fungos, mostrando a 

ineficiência do produto antibactericida / fungicida. Uma explicação pode ser a dosagem 

inadequada do agente bactericida / fungicida aplicada, referente ao tempo de uso do 

produto. Isso poderá ser corrigido em outras pesquisas futuras.   

10. Os produtos confeccionados (lençóis e fronhas de feltro de lã), os quais foram testados por 

voluntários, apresentaram os seguintes benefícios: conforto, maciez e moderação térmica. 

A maioria dos voluntários ressaltou a sensação de frescor proporcionada pelo feltro. Isso 

significa que o material é confortável. Alguns usuários mencionaram irritação na pele 

causada pela textura do material. 

11.   Os resultados dos testes de adaptabilidade das palmilhas foram positivos. A maioria dos 

voluntários destacou o conforto térmico e higroscópico do material, bem como seu efeito 

terapêutico quanto ao auxílio no tratamento de patologias. A espessura da palmilha de 

feltro utilizada nos testes foi um fator que contribuiu para a não adaptação de alguns 

voluntários com o produto. Esse problema, entretanto, poderá ser corrigido facilmente 

com o desenvolvimento de novos modelos de palmilhas mais adequados e personalizados. 

12. Os testes realizados com o material feltro de lã tiveram grande relevância no projeto, pois, 

a partir dos resultados, tornou possível identificar suas características para aplicação em 

produtos terapêuticos hospitalares. Essas observações são importantes porque mostram 

que o feltro de lã é uma matéria-prima base para ser empregada em muitos produtos da 

área médica, os quais podem ser melhorados com a inserção de ferramentas tecnológicas e 

de engenharia. 
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7 Contribuições originais ao conhecimento 

 

1. A revisão bibliográfica sobre a lã, feltro de lã, feltro sintético e também o estudo sobre o 

processo produtivo do feltro de lã e feltro sintético foram de grande importância para 

realização de futuras pesquisas, pois existem poucos estudos sobre os temas. 

2. A revisão bibliográfica sobre o tema lençóis e fronhas hospitalares confeccionadas em 

algodão e tecido misto 67% algodão / 33% poliéster poderá dar início a futuras pesquisas 

sobre a temática. 

3. A caracterização do feltro de lã, feltro sintético, tecido 100% algodão e tecido misto 67% 

algodão / 33% poliéster, por meio dos testes mecânicos, químicos e testes de aplicação, 

abriram caminho para o conhecimento e para os estudos sobre as matérias-primas 

pesquisadas. 

4. Os processos de lavagem do feltro de lã nas máquinas túnel, extratora e a seco, com 

apresentação dos seus respectivos testes mecânicos, químicos e principalmente de 

extração de graxos, produziram resultados significativos, os quais poderão contribuir para 

estudos futuros. 

5. Os testes de termografia executados nas palmilhas de feltro de lã e de EVA serviram como 

base para avaliar a tendência de conforto do material e os resultados poderão contribuir 

para elaboração de metodologias de medição de temperatura mais precisas.  

6. As análises de microscopia eletrônica de varredura "MEV" executadas nas amostras de (i) 

feltro de lã sem passar por processo de lavagem, (ii) feltros de lã lavados nas máquinas 

túnel, extratora e a seco, e (iii) feltro sintético mostraram os estados das fibras após eles 

terem passado por diferentes lavagens. Portanto, essas análises contribuirão para futuros 

estudos, por exemplo, investigação da influência dos diferentes produtos químicos 

utilizados nesses processos de lavagem. 

7. A análise microbiana realizada nas palmilhas de feltro de lã revelou a necessidade de um 

estudo complementar para determinação da dosagem adequada do produto bactericida / 

fungicida, de modo a torná-lo mais eficiente. Outros produtos com ação bactericida / 
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fungicida poderão também ser investigados para aplicação em lençóis e fronhas 

confeccionados com feltro de lã para fins hospitalares. 

8. Os lençóis, as fronhas e as palmilhas confeccionados com feltro de lã apontaram boa 

aceitabilidade pelos voluntários e poderão, no futuro, abrir campo para novos estudos e 

pesquisas.   
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8 Relevância dos resultados  

 

A relevância dos resultados é a caracterização completa do feltro de lã com apresentação das 

propriedades físicas, químicas, bilógicas e testes ergonômicos e de aplicação do material. Os 

resultados desta pesquisa viabilizaram o desenvolvimento de protótipos de lençóis, fronhas e 

palmilhas de feltro de lã para realização de testes com voluntários.  

Os resultados finais contribuirão para uma melhor adequação dos produtos (lençóis, fronhas e 

palmilhas), com o objetivo de atender às necessidades apontadas pelos voluntários e, 

principalmente, fornecerão importantes subsídios para projeto e fabricação de outros produtos 

utilizando o feltro de lã para inserção no mercado médico hospitalar.                

A relevância dessa investigação contempla a interdisciplinaridade entre a engenharia e o 

design, com possibilidades de diferentes olhares para elaboração de projetos, pois ambas as 

áreas se complementam numa busca constante de investigação e tentativa de superação do 

saber. 
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9 Sugestões para trabalhos futuros 

  

1. Novas pesquisas para identificar aplicações do feltro de lã no segmento hospitalar; 

2. Pesquisa e desenvolvimento de novos produtos para a área ortopédica adaptada à 

necessidade dos pacientes;   

3. Prosseguir o estudo para obtenção de palmilhas associadas a diversos tipos de patologias;  

4. Realizar testes quantitativos de medida de conforto do feltro de lã utilizando, por exemplo, 

testes de conforto Kawabata, para desenvolvimento de produtos ortopédicos;   

5. Estudar a possibilidade de fabricação de colchões com camada externa de feltro de lã; 

6. Estudar os processos de reciclagem e reuso do feltro de lã. 
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11 Anexos 

Anexo 1 - Parecer do Comitê referente à pesquisa do feltro de lã no desenvolvimento de 

vestuário hospitalar.
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Anexo 2 - Parecer do Comitê referente à pesquisa de inserção do feltro de lã no calçado.
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Anexo 3 - Características e propriedades do Feltro de lã.  

Fonte: Pralana Indústria e Comércio Ltda. (2018) 

 



 

- 271 - 
 

Anexo 4 -  Características físico-químicas do feltro sintético 100% poliéster (coluna PE).

 

Fonte: Renner Têxtil (2018) 
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